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Тема на седмицата 
 

 

 

 

Търговското споразумение между ЕС 

и САЩ: 15 комисии в ЕП изразяват 

позиции 
 

 

Европейският парламент работи усилено по 

подготовката на позицията си за търговското 

споразумение между ЕС и САЩ, известно като 

Трансатлантическо партньорство за търговия и 

инвестиции (ТПТИ). По темата  дадоха становища 

14 комисии, преди комисията по международна 

търговия да обобщи мненията и да внесе предложение за гласуване в пленарна зала. То 

се очаква да бъде гласувано преди лятната почивка на ЕП.  

 

 

За повече информация ТУК 

 

 

 

 

 

Споразумението за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ (ТПТИ) 

 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150220STO24366/html/%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%A1%D0%90%D0%A9-15-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D0%9F-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20150202TST18313/html/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%A1%D0%90%D0%A9-(%D0%A2%D0%9F%D0%A2%D0%98)
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

Цецка Цачева: Българската държава предлага едни от най-благоприятните 

данъчни условия за привличане на чуждестранни инвестиции 

 
Българската държава предлага едни от най-благоприятните данъчни условия за 

привличане на чуждестранни инвестиции, но бизнесът се нуждае от стабилност, 

предсказуемост и работеща съдебна система, заяви председателят на 43-ото Народно 

събрание Цецка Цачева по време на откриването на завода за автомобилни кабелни 

системи на „Електрокабел България” в Плевен. По думите й само с проекти като този 

може да се осигурят толкова нужните на България икономически растеж и заестост. 

Цецка Цачева подчерта усилията, които полага държавното управление в тази 

посока, както и доброто му взаимодействие с местната и регионалната власт. 

В приветствието си председателят на парламента отбеляза, че кратките срокове, в 

които обектът е изграден, са респектиращи. Заетостта, която ще генерира този завод, е 

добра, защото поетапно ще бъдат разкрити 600 работни места, посочи Цецка Цачева. 

Председателят на Народното събрание изрази надеждата си новооткритото 

предприятие да привлича висококвалифицирани служители и професионалисти и по този 

начин да се популяризира самият град Плевен. 

На събитието присисътваха още заместник-министърът на икономиката Любен 

Петров, кметът на Община Плевен проф. Димитър Стойков и областният управител Ралица 

Добрева. 

Заводът за автомобилни кабелни системи на „Електрокабел България” е построен 

на площ от 5000 квадратни метра и има възможност бъде разширен на двойно по-голям 

терен. 
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Предстоящи събития  
 

08/04/2015 

09:00 Пленарно заседание  

08/04/2015 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

08/04/2015 

14:30 Заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения  

08/04/2015 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

08/04/2015 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

08/04/2015 

14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси  

08/04/2015 

15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

08/04/2015 

15:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

08/04/2015 

15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

08/04/2015 

16:00 Заседание на Комисия по политиките за българите в чужбина  

08/04/2015 

16:00 Заседание на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на 

пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универсални и 

професионални пенсионни фондове и прилагането на регулаторната рамка  

08/04/2015 

16:00 Заседание на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на 

енергетиката в Република България към 31.01.2015 г.  

 

 

Годишна работна програма   

 

 

 

 

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Ново начало 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/843
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/7402
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/7408
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7406
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7396
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/7410
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7403
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7398
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7398
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7397
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/sittings/ID/7400
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2395/sittings/ID/7411
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2395/sittings/ID/7411
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2395/sittings/ID/7411
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7404
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7404
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23664/
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

България ще иска помощ от ЕК заради отпадането на 

млечните квоти 

 

 

България и още десет държави ще поискат 

подпомагане от Европейския съюз заради отпадането на 

млечните квоти. Това заяви за БНТ заместник-министърът 

на земеделието и храните Цветан Дмитиров. Той 

предупреди, че заради отпадането на квотите има сериозна 

опасност от фалити в млекопреработвателния бранш у нас. 

“Има неблагоприятни тенденции, пазарни, които ги следим. Голяма част успяваме 

било то по административни, било то по финансови пътища да предотвратим, надяваме се 

да не допуснем криза”, заяви Цветан Димитров. 

 

 

 

Източник: Europe.bg 

 

 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Финансови индекси: ЕП на път да гласува правила за 

повече прозрачност 

 

Няколко скандала през последните години показаха, че 

индекси като LIBOR и EURIBOR, следящи движението на пазара, 

са податливи на манипулации. На 31 март 2015 г. 

икономическата комисия в ЕП гласува правила, които целят да 

внесат повече прозрачност и надеждност. „Това е важна стъпка напред за гарантирането 

на стабилността и точността на референтните индекси“, заявява докладчикът на ЕП Кора 

ван Нювенхойзен (АЛДЕ, Холандия).  

 

Какво представляват референтните индекси 

Референтните индекси са създадени, за да измерват как се представя определено 

нещо – те могат да отразяват лихвените нива по междубанкови заеми в Лондон (LIBOR) 

или в еврозоната (EURIBOR), борсово търгувани стоки като петрола или златото, валутни 
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курсове (евро спрямо щатски долар или британска лира спрямо долар). Те са в основата 

на безброй финансови инструменти и често се използват и в търговски договори – 

например, плаващата лихва по един ипотечен заем може да бъде определена като 

EURIBOR плюс определена надбавка. 

Манипулиране на индекси 

За да могат референтните индекси да изпълняват функциите си, те трябва да 

бъдат възприемани като надеждни и неутрални. На практика обаче техните ежедневни 

стойности често зависят от действията на няколко големи пазарни играча. 

През 2012-2013 г. властите в Европа и САЩ проведоха разследвания за 

манипулации на LIBOR и EURIBOR и през декември 2013 г. Европейската комисия наложи 

глоби на осем банки на обща стойност от 1,7 млрд. евро за участие в незаконни картели 

за оказване на влияние върху курсовете на LIBOR и EURIBOR. Още няколко банки бяха 

глобени по подобни нарушения през 2014 г. 

Новото законодателство 

Европейският парламент вече прие през 2013 г. по-тежки санкции за злоупотреби 

на финансовите пазари. Сега разглежданото законодателство цели да наложи норми за 

по-прозрачно управление на индексите. 

Докладът на Парламента разграничава между системно важните индекси и 

останалите, като се стреми да не натоварва излишно онези, които администрират по-

малко важните индекси. 

Индексите с критично значение обаче ще трябва да се подчиняват на принципите 

на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO), които 

регламентират тяхното създаване, изчисляване и оповестяване. Те също така ще бъдат 

подложени на контрол от съвет на надзорните органи под председателството на 

Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и включващ съответните национални 

надзорни органи. 

 

 

По-малко вредни отпадъци: ЕС ограничава използването на пластмасови 

торбички 

 

Средният европеец използва до 200 пластмасови торбички на година, като 

повечето се хвърлят след еднократна употреба. Частиците, от които те са съставени, се 

разграждат бавно и могат да замърсят водите или хранителните вериги. За да бъдат 

намалени рисковете, ЕС се готви да ограничи използването на такива торбички. 

Евродепутати и Съветът договориха подробностите и на 31 март 2015 г. комисията 

по околна среда в ЕП гласува постигнатото споразумение. Пленарният вот се очаква през 

април 2015 г.  

Съгласно споразумението между Парламента и Съвета, страните от ЕС ще трябва 

да изберат един от два подхода за ограничаването на употребата им: 

 

1)      да намалят броя на използваните леки пластмасови торбички до 90 на човек 

за година до края на 2019 г. и до 40 до 2025 г. 

2)      да сложат край на предоставянето на безплатни пластмасови торбички в 

обектите за продажба до края на 2018 г. 

Отражение за околната среда 

Всяка година 8 милиарда пластмасови торбички се изхвърлят в ЕС, като те 

замърсяват сушата и водите. Пластмасовите частици могат да навлязат в животните, а 

оттам – и в хранителната верига. В океаните се формират огромни острови от 

пластмасови отпадъци, като най-големият е в Тихия океан. 

Биоразградими торбички? 
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Някои пластмасови материали се наричат „оксо-биоразградими“ от техните 

производители. В тях са включени добавки, обикновено метални соли, които ускоряват 

окисляването и разпадането на торбичките на малки частици, които са невидими за 

човека, но въпреки това замърсяват природата. 

Новите правила дават възможност на Комисията да определи правила за 

етикетирането на такива продукти и да проучи как да се ограничи употребата им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ново световно споразумение за климата: големият 

въпрос е финансирането 

 

Намирането на средства за борба с климатичните 

изменения бе основна тема, обсъждана от депутати от ЕП и 

националните парламенти на среща за напредъка към 

световно споразумение в Париж през декември 2014 г. 

Заседанието бе организирано на 30 март 2015 г. от 

комисията по околна среда в Европейския парламент.  

„ЕС винаги е бил в предните редици на борбата с климатичните изменения“, заяви 

председателят на комисията по околна среда Джовани Ла Виа (ЕНП, Италия), който откри 

срещата с приветствие към представителите на 22 парламента на страните в ЕС. 

Йо Лайнен (С&Д, Италия) посочи, че централният въпрос в Париж ще бъде „кой ще 

излезе със стотиците милиарди евро“, които са нужни, за да се реши проблемът. 

Според Гербен-Ян Гербранди (АЛДЕ, Холандия) „докато богатият свят не склони да 

плати повече, за да се заеме с климатичните изменения, бедният свят няма да иска да 

поеме солидни ангажименти за намаление на емисиите въглероден диоксид“. 

На конференцията в Париж трябва да идат министрите на финансите, предложи 

Бас Ейкхаут (Зелени/ЕСА, Холандия). „Въпросът за финансирането ще направи възможно 

или ще развали споразумението“, заяви той и каза, че ако Европа не изпълни обещанията 

си за предоставяне на средства, няма да постигнем успех в Париж. 

„Срещата в Париж сама по себе си няма да реши въпроса за климата“, заяви 

комисарят Мигел Ариас Канете. Споразумението ще трябва да бъде ратифицирано от 

националните парламенти и приложено на практика в регионите, добави той. 

Представителите на националните парламенти се съгласиха, че тяхната работа 

започва още сега, за да се гарантира, че техните правителства ще идат в Париж с 

правилни позиции. Фабиен Келер от френския Сенат изрази готовността на страната си 

да доведе преговорите до устойчиво споразумение през декември. 
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Краят на млечните квоти: „възможност за изграждане на по-

здрав и уверен сектор“ 

 

В развитието на млечната индустрия в Европа се открива 

нова страница с премахването от 1 април 2015 г. на квотите за 

производство на мляко. Въведени за пръв път през 1984 г., тяхната 

цел е била да се реши проблемът с прекалено голямото 

производство, довело до „млечни езера и планини от масло“. Отсега 

нататък само пазарните сили ще определят произвежданите 

количества. Надеждите са, че Европа ще спечели нови пазари в 

Азия и Африка, но някои стопани се опасяват от засилване на нестабилността на цените.  

Целта на решението за край на млечните квоти е да се даде повече гъвкавост на 

производителите да отговорят на засиленото търсене, особено на световния пазар. Дори 

при наличието на квоти, износът на млечни продукти от ЕС е нараснало с 95% в 

стойностно изражение през последните 5 години. Износът за Южна Корея например се е 

увеличил повече от два пъти между 2010 г. и 2014 г. 

Председателят на комисията по земеделие Чеслав Шекерски (ЕНП, Полша) заяви: 

„Руското ембарго наложи търсене на нови експортни пазари, което ще помогне 

след премахването на квотите. Някои възможности за осигуряване на пазари изникват и 

чрез двустранни търговски преговори.“ 

По повод на опасенията за стабилността на цените г-н Шекерски отбеляза, че 

производителите са били наясно с премахването на квотите от 2003 г., и добави: 

„Квотите не предпазиха пазара от значими колебания в цените, приходите и 

производството“. 

Край на една епоха 

„След 31 години (функциониране на квотите – бел. ред.) е разбираемо, че това ще 

доведе до известна нервност и тревоги у млекопроизводителите“, заявява депутатът 

Джеймс Никълсън (ЕКР, Великобритания), който  подготвя доклад на ЕП за сектора. 

В същото време обаче за него това е „възможност за изграждане на по-здрав и 

уверен сектор за бъдещето“. 

Според г-н Никълсън ЕС трябва да поеме лидерска роля в света за разрешаване на 

проблема с нестабилността на цените, които могат да зависят от аукциони, провеждани 

на другия край на планетата: „Не трябва да чакаме със затаен дъх резултата от стокови 

аукциони в САЩ или Нова Зеландия“. 

 

 

Календарът на ЕП: какво означават различните цветове 

 

Календарът на Европейския парламент е оцветен в четири 

цвята - те помагат да се ориентираме какво се случва в Брюксел или 

Страсбург във всеки един момент от годината. Представяме Ви 

кратък справочник, който обаснява какво означават различните 

цветове за дейността на депутатите през съответната седмица.  

Синьо – уточняване на позициите на политическите групи 

През седмиците, отбелязани в синьо, седемте политически групи в Парламента 

провеждат свои заседания. Целта е изготвянето на единна позиция на съответната група 

по законодателството, което ще бъде гласувано в пленарна зала, и по докладите, които 

са в процес на подготовка в парламентарните комисии. 

Розово – Работа по доклади в парламентарни комисии 
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Седмиците, представени в розово на календара, са посветени на заседания на 

парламентарните комисии. Това е мястото, където депутатите от различни политически 

групи разглеждат предложенията за законодателни текстове на Комисията и Съвета, 

предлагат изменения и изготвят проекти за позиции на ЕП за гласуване в пленарна зала. 

Парламентът има 20 постоянни комисии, 2 подкомисии и една специална комисия. 

Научете повече за комисиите на техния уебсайт. 

Червено – Решаващата седмица от месеца 

Заседанията на групите и на комисиите подготвят сцената за пленарната сесия на 

Парламента, по време на която депутатите провеждат дебати и гласуват дали да одобрят, 

изменят или отхвърлят предложения за законодателство. Пленарните сесии са посочени в 

червено на календара. Прочетете по-подробно как работи пленарната сесия. 

Тюркоазено – Извън сградите на Парламента 

По време на седмиците, отбелязани в тюркоазено, депутатите имат възможност да 

работят извън сградите на Парламента. Те могат да организират срещи с избиратели или 

симпатизанти в своята страна или да участват в парламентарни делегации за връзки с 

представители на страни извън ЕС. 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Черна гора и ЕС отварят още две преговорни глави в рамките на процеса на 

присъединяване 

 

На 30 март 2015 г. преговарящите от ЕС и Черна гора постигнаха съгласие да се 

отворят още две глави в рамките на процеса на преговори за присъединяване на Черна 

гора към Европейския съюз. 

На третата сесия на Конференцията за присъединяване на равнище заместници 

преговарящите постигнаха съгласие да се отвори глава 16 относно данъчното облагане и 

глава 30 относно външните отношения. 

В резултат на това, от 35 предварително определени глави 18 понастоящем са 

отворени за преговори, а две от тях вече са затворени неокончателно. 

Преговарящи бяха: 

от името на ЕС — Илзе Юхансоне, постоянен представител на Латвия в ЕС; 

от името на Черна гора — Андрия Пейович, държавен секретар по въпросите на 

европейската интеграция и главен преговарящ за присъединяването на Черна гора към 

ЕС. 

Целеви показатели 

Според ЕС ще бъдат необходими определени целеви показатели с оглед на 

неокончателното затваряне и на двете глави. Сред тях са законодателни изменения от 

страна на Черна гора и административният капацитет за изпълнение и прилагане на 

достиженията на правото на ЕС в областта на съответните глави. 

Във връзка с глава 16 трябва да бъдат изпълнени следните показатели: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00011/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Черна гора следва да приеме законодателни актове в областите, в които е 

необходимо допълнително привеждане в съответствие. По-специално страната следва да 

постигне значителен напредък по привеждането в съответствие в областта на ДДС, 

акцизите и прякото данъчно облагане. Черна гора следва да представи на Комисията 

подробен график за постигане на пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС до 

датата на присъединяване. 

Черна гора разполага с адекватен административен капацитет и необходимата 

инфраструктура в своите централни и местни данъчни служби с оглед на прилагането на 

данъчното законодателство, събирането на данъците и осъществяването на контрол върху 

данъкоплатците. Освен това страната следва да гарантира, че централното звено за 

връзка и централното акцизно звено за връзка ще разполагат с достатъчен брой 

служители и ще функционират към момента на присъединяването. 

Черна гора следва да демонстрира достатъчен напредък в разработването на ИТ 

системи на данъчната администрация, включително системите по отношение на взаимната 

свързаност. Сред тях са по-специално системите за ДДС (VIES), акцизите (EMCS) и ИТ 

системите, необходими за сътрудничеството в данъчната област и обмена на информация 

в областта на прякото данъчно облагане. 

Във връзка с глава 30 трябва да бъде изпълнен следният показател: 

Черна гора следва да представи на Комисията план за действие за оставащата 

подготовка по отношение на привеждането на законодателството в съответствие. 

Съгласно плана международните споразумения следва да бъдат приведени в 

съответствие с достиженията на правото на ЕС. Планът следва повиши административния 

капацитет и капацитета за контрол, за да се гарантира пълноценно въвеждане и 

прилагане на достиженията на правото на ЕС по тази глава, считано от датата на 

присъединяване. 

Предстоящи стъпки 

ЕС ще наблюдава всички конкретни въпроси, посочени в общите си позиции, за да 

се гарантира административният капацитет на Черна гора, както и капацитетът ѝ за 

окончателно привеждане на националното законодателство в съответствие. 

Наблюдението на напредъка по привеждането в съответствие с достиженията на 

правото на ЕС и тяхното прилагане ще продължи в хода на преговорите. Окончателна 

оценка на съответствието на законодателството на Черна гора с достиженията на правото 

на ЕС и на капацитета на страната за тяхното прилагане може да бъде направена едва на 

по-късен етап. Поради това Конференцията ще разгледа отново тези глави в подходящ 

момент. 

През юни 2015 г. е планирано провеждането на Конференция за присъединяване 

на равнище министри с цел придвижване на процеса напред. 

 

 

 

Бележки на председателя Доналд Туск след срещата с министър-председателя 

на Малта Джоузеф Мускат 

 

За повече информация ТУК 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/30-remarks-tusk-after-meeting-muscat-valletta/
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Украйна: Съветът одобрява 1,8 млрд. евро под формата на заеми 

 
На 31 март 2015 г. Съветът прие решение да предостави на Украйна максимална 

сума от 1,8 млрд. евро като допълнителна макрофинансова помощ.    

Целта е да се подпомогнат икономическото стабилизиране и значителната 

програма за реформи на страната, като по този начин се осигури принос за нуждите на 

платежния ѝ баланс, установени от Международния валутен фонд (МВФ).   

Заеми   

Помощта се оказва за срок от две години и половина. Тя ще бъде предоставена под 

формата на заеми, които ще бъдат отпуснати на три транша. Максималният срок до 

падежа на заемите ще бъде 15 години.   

Комисията и Украйна ще договорят и кредитно споразумение за определяне на 

подробните условия на макрофинансовата помощ.    

Условия   

Комисията ще решава за отпускането на средствата. Помощта ще бъде предмет на 

меморандум за разбирателство (МР), който ще бъде договорен между Комисията и 

Украйна. МР ще съдържа ясно формулирани условия, свързани с икономическата 

политика и финансите, с акцент върху структурните реформи и стабилните публични 

финанси.   

Допълнителна помощ   

Заемите на стойност 1,8 млрд. евро ще бъдат в допълнение към макрофинансовата 

помощ от 1,61 млрд. евро, за която беше взето решение през 2010 и 2014 година. 

Украйна поиска допълнителна помощ заради влошаването на икономическото 

положение.  

Приетото от Съвета решение не променя предложението на Комисията, 

представено на 8 януари 2015 г. На 25 март 2015 г. Европейският парламент одобри без 

изменения предложението на Комисията.   

Решението ще влезе в сила на третия ден след публикуването му в Официален 

вестник. 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от март 2015 г. за 

макрофинансова помощ за Украйна  

Предложение на Комисията от януари 2015 г. за предоставяне на макрофинансова 

помощ на Украйна  

 

 

Назначаване на съдии в Съда на Европейския съюз 

 

Осем съдии и трима генерални адвокати бяха назначени в Съда на Европейския 

съюз от представителите на правителствата на държавите членки, считано от 1 април 

2015 г. 

Мандатите на следните лица като съдии бяха подновени за още шест години, 

считано от 7 октомври 2015 г. до 6 октомври 2021 г.:   

Г-н Marek Safjan (Полша)  

г-н François Biltgen (Люксембург)  

г-н Siniša Rodin (Хърватия)  

г-н Allan Rosas (Финландия)  

г-жа Küllike Jürimäe (Естония)  

г-н Daniel Šváby (Словакия)  

г-н Endre Juhász (Унгария)  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/15/pe00/pe00010.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/15/pe00/pe00010.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/15/st05/st05093.bg15.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/15/st05/st05093.bg15.pdf
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г-н Lars Bay Larsen (Дания) 

Мандатите на г-жа Eleanor Sharpston (Обединено кралство) и г-жа Juliane Kokott 

(Германия) като генерални адвокати също бяха подновени за шестгодишен срок.   

Представителите на правителствата на държавите членки назначиха за генерален 

адвокат и г-н Henrik Saugmandsgaard Øe (Дания) за срок от шест години, считано от 7 

октомври 2015 г. до 6 октомври 2021 г. 

Контекст 

Понастоящем съдът се състои от двадесет и осем съдии и девет генерални 

адвокати. Броят на генералните адвокати ще нарасне на единадесет до 7 октомври 

2015 г. На всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите и на генералните 

адвокати. Мандатът на четиринадесет съдии и четирима генерални адвокати изтича на 

6 октомври 2015 г. Мандатът на двама съдии (от Белгия и Испания) вече вече беше 

подновен на 24 септември 2014 г. в рамките на частичната подмяна за 2015 г. Това 

означава, че до 7 октомври 2015 г. трябва да бъдат назначени още четирима съдии и 

трима генерални адвокати. 

Съдиите и генералните адвокати се назначават за мандат от шест години, който 

може да бъде подновен. Съдиите от Съда избират помежду си председател за срок от три 

години с възможност за преизбиране. 

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
ЛАТВИЯ 
 

 

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари 

— юни 2015 г. 

След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим 

европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в 

дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното 

председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за 

законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността, 

други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за 

доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП. 

Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна, 

цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим 
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европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които 

характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем 

синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента." 

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; 

преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като 

създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, 

задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния 

дигитален пазар. 

Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч 

надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята 

група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на 

растежа и заетостта. 

Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността: 

"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да 

преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за 

премахване на тероризма". 

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една 

стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други 

партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други 

партньори от Евразия." 

Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна 

защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско 

законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията. 

Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси 

решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да 

намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на 

демокрацията". 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си: 

"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че 

ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен 

просперитет. 

Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от 

малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска 

стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен 

пазар", каза той. 

Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна 

Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им 

помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя. 

 

Уеб сайт на латвийското председателство 

 

 

 

 

 

https://eu2015.lv/
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Новини от Европейската комисия 

 
 

Право на глас на гражданите: доклад на Комисията 

относно европейските граждански инициативи 

 

През последните три години около шест милиона 

европейци подкрепиха европейски граждански инициативи и 

дадоха своя глас, за да привлекат пряко вниманието на 

създателите на политики на европейско равнище към важни 

каузи. Днес Европейската комисия публикува доклад за прилагането на този нов 

инструмент от влизането му в сила на 1 април 2012 г. досега. 

Фактът, че две такива инициативи успяха да преминат целия жизнен цикъл, 

потвърждава, че Регламентът относно гражданската инициатива е изпълнен изцяло. В 

доклада обаче се признава, че процесът може да бъде допълнително подобрен, и се 

набелязват редица въпроси за по-нататъшно обсъждане със заинтересованите страни и 

институциите. 

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: 

„Европейската гражданска инициатива е един от основните инструменти за 

укрепване на доверието в европейските институции и за насърчаване на активното 

участие на гражданите в създаването на политики на равнище ЕС. Трябва да потърсим 

нови начини, с които да окуражим по-активното и по-ефективно използване на този 

инструмент, който е от голямо значение и за който трябва да гарантираме, че постига 

своя пълен потенциал“.  

Съгласно правилата, установени в Договора от Лисабон, ако дадена гражданска 

инициатива събере над един милион изявления за подкрепа (подписи) в област, в която 

Европейската комисия има правомощия да предлага законодателство, Комисията трябва 

официално да обсъди въпроса и да публикува отговор под формата на съобщение на 

Комисията. 

В доклада се посочва, че през последните три години са получени 51 искания за 

стартиране на инициатива. От тях 31 искания попадаха в области от компетентността на 

Комисията и бяха регистрирани; до този момент 3 инициативи достигнаха прага от един 

милион подписа; 12 инициативи достигнаха края на периода за събиране на подкрепа, 

без да достигнат прага; за 3 инициативи все още се събират изявления за подкрепа; 

други 10 бяха оттеглени от организаторите. 

Изявления за подкрепа бяха получени от граждани във всички 28 държави — 

членки на ЕС. Има случаи обаче, при които някои граждани не могат да подкрепят 

инициативи поради различия в изискванията на държавите членки. Комисията участва в 

конструктивно обсъждане със съответните държави членки, за да намери решение на тези 

въпроси, и днес прие мерки, които да улеснят това. 

Трудно за организаторите на инициативи се оказа и създаването на системи за 

събиране на подписи онлайн, като в някои случаи това се отрази и върху времето, с което 

те разполагаха за събиране на изявления за подкрепа. Комисията предложи на 

организаторите да хоства временно тези системи на своите сървъри и наскоро възложи 

проучване на въздействието на информационните и комуникационните технологии във 

връзка с европейските граждански инициативи, за да намери трайно решение на това 

предизвикателство. 

  

Контекст  

Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. 
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Правилата и процедурите са установени в регламент, който беше приет от 

Европейския парламент и Съвета на 16 февруари 2011 г. и започна да се прилага на 1 

април 2012 г. В регламента се предвижда, че не по-късно от 1 април 2015 г. и на всеки 

три години след това Комисията представя доклад за прилагането му. 

  За повече информация:  

Доклад относно европейската гражданска инициатива  

Регламент относно гражданската инициатива — консолидиран текст  

Уебсайт за европейската гражданска инициатива  

Съобщение на Комисията относно европейската гражданска инициатива „Право на 

вода“  

Съобщение на Комисията относно европейската гражданска инициатива „Един от 

нас“  

 

 
 
 

Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
 
 

 

 

 

 

 

 
Инициативи на ЕС  
 
 
 

Участвайте във фотоконкурс за Европейската година за 

развитие: част четвърта 

 

За повече информация ТУК 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-145-EN-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0211-20140701
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/BG/1-2014-177-BG-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/BG/1-2014-177-BG-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/BG/1-2014-355-BG-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/BG/1-2014-355-BG-F1-1.Pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150328STO38906/html/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B0
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода март-април 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ за прилагането на Регламент (ЕО) № 116/2009 на 
Съвета oт 18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата - 1 януари 2011 г. 
— 31 декември 2013 г. 

COM(2015) 
144 

01/04/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде възприета от страна 
на Европейския съюз на седмата Конференция на Страните по Стокхолмската конвенция за 
устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А, Б 
и В 

COM(2015) 
137 

19/03/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за представянето от името на Европейския съюз на 
предложение за включване на допълнителни химични вещества в приложение А към 
Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители 

COM(2015) 
133 

19/03/2015 

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19.3.2015 година за одобряване, от името на Европейския съюз, 
на изменението на таблица III и таблица IV, буква б) от протокол № 2 към Споразумението 
между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. по 
отношение на разпоредбите, приложими към преработените селскостопански продукти 

C(2015) 1726 19/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно 
изпълнението на част IV от Споразумението за асоцииране ЕС — Централна Америка 

COM(2015) 
131 

18/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данъчната 
прозрачност за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци 

COM(2015) 
136 

18/03/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Технически анализи на фокуса и 
обхвата на правното предложение, Придружаващ документа към Предложение за ДИРЕКТИВА 
НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния 
автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане - {COM(2015) 135 final} 

SWD(2015) 
60 

18/03/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по 
отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното 
облагане - {SWD(2015) 60 final} 

COM(2015) 
135 

18/03/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета 

COM(2015) 
129 

18/03/2015 

ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА КОМИСИЯТА на годишните доклади за дейността на държавите 
членки, свързана с експортните кредити, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011 

COM(2015) 
130 

17/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ - Доклад за пречките пред търговията и 
инвестициите за 2015 г. 

COM(2015) 
127 

17/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по 
линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 1—3/2015 

COM(2015) 
134 

12/03/2015 

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве  

JOIN(2015) 8 12/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по силата на член 18 от 
Регламент (ЕС) № 98/2013 на Ервопейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. 
относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, в който 
се разглеждат възможностите за прехвърляне на съответните разпоредби относно амониевия 
нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006 

COM(2015) 
122 

12/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изключения, 
предоставени от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и 
задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт  

COM(2015) 
117 

11/03/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема 
за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно 
сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан  

COM(2015) 
121 

11/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз за 2013 г. 

COM(2015) 
118 

10/03/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24135/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24042/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24042/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24042/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24042/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24054/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24054/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24054/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24059/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24059/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24059/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24059/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24025/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24025/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24044/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24044/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24046/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24046/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24046/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24046/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24050/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24050/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24050/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24051/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24019/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24019/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24020/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24020/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23980/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23980/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23981/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23981/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23982/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23939/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23939/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23939/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23954/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23940/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/23940/
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета относно 
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за 
одобряване на типа по отношение на внедряването на бордовата система eCall и за изменение 
на Директива 2007/46/ЕО 

COM(2015) 
126 

10/03/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 
от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета по 
приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 
94/62/ЕО по отношение на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки 

COM(2015) 
124 

10/03/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на 
правомощията да приема делегирани актове, предоставени на Комисията съгласно член 24 от 
Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно 
стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за 
трансплантация 

COM(2015) 
123 

10/03/2015 

 

 

 

 

 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

2098/15 2098/15 01/04/2015 

6654/15 6654/15 24/03/2015 

7386/15 7386/15 20/03/2015 

6653/15 6653/15 19/03/2015 

6652/15 6652/15 19/03/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно производството по несъстоятелност 

16636/14 17/03/2015 

7264/15 7264/15 16/03/2015 

3379-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 16 март 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

7118/15 13/03/2015 

6650/15 6650/15 13/03/2015 

7178/15 7178/15 12/03/2015 

6932/15 6932/15 06/03/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно изискванията за одобряване на типа по отношение на 
въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на 
Директива 2007/46/ЕО - Приета от Съвета на 2 март 2015 г. 

5130/15 04/03/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване 
на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване - Приета от Съвета на 2 март 
2015 г. 

5094/15 04/03/2015 

3373-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 6 март 2015 
г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел  

6509/15 03/03/2015 

6715/15 6715/15 02/03/2015 

3372-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 
енергетика) - Дата: 5 март 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

6506/15 02/03/2015 
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

30/03/2015   C107 

31/03/2015 L086 L087 C108 C108A C109 C110 

01/04/2015 L088 L089 C111 

02/04/2015 L090 L091 C112 

 

 
 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: 

 

Бюлетин на Българска стопанска камара с новини от Европейските 

институции 

 
 
 

 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 
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