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Тема на седмицата 
 

 

Хиляди европейци посетиха Европейския парламент по повод на 
Деня на Европа 

 

 

Европейският парламент отбеляза Деня на Европа, като отвори вратите си за 

всички граждани на 2 май в Страсбург и на 9 май в Брюксел и Люксембург. Повече от 40 

000 души посетиха Парламента в трите града, а много още се включиха в различни 

събития, организирани от офисите на ЕП из Европа и по света.  

Изложби, викторини и дебати очакваха гостите на ЕП в Брюксел на 9 май. Беше 

прожектиран документален филм за носителя на наградата „Сахаров“ на ЕП за 2014 г. 

Денис Муквеге - доктор от Конго, лекуващ жертвите на сексуално насилие в страната. 

В Страсбург на 2 май също бе организирана обиколка на сградата, а посетителите 

можеха да се запознаят по-подробно с политическите групи в Парламента и с тяхната 

работа. 

Тъй като 2015 г. е определена за Европейска година за развитие, акцентът на 

тържествата бе поставен върху работата на Парламента за намаляване на бедността в 

развиващия се свят и как усилията на ЕС в тази насока осигуряват ползи на хората по 

света и в Европа. 

 

За повече информация : Видео 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 
 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150508STO54002/html/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Цецка Цачева на конференцията в Лисабон: Справянето с повишения приток на 

бежанци към страните от ЕС изисква ефективно прилагане на принципа на 

солидарност 

 

 

Справянето с повишения приток на бежанци към страните от ЕС изисква ефективно 

прилагане на принципа на солидарност. По предложение на председателя на Народното 

събрание Цецка Цачева този текст беше включен в заключителната декларация от 

Втората среща на високо равнище на председателите на парламенти от Съюза за 

Средиземноморието. Във форума, който се проведе на 11 май 2015 г. в Лисабон, участват 

23-ма председатели на парламенти. 

Пред участниците в срещата Цецка Цачева посочи, че е необходимо Европа да 

въведе подходящи мерки и инструменти за справяне с масовите миграционни потоци. По 

думите й е необходимо да бъде предоставена специална подкрепа на държавите от ЕС, 

изправени пред голям приток на емигранти както по морски, така и по сухоземен път. 

На форума беше обсъдено създаването на обща европейска политика за законната 

миграция с нови канали за легална миграция. Председателите на парламенти от Съюза за 

Средиземноморието дискутираха и възможностите за въвеждане на опростени закони и 

процедури за събиране на семейства, за по-голяма гъвкавост на процедурите по издаване 

на работни визи и за повишаване на обществената осведоменост за възможностите за 

отпускане на стипендии на мигранти – студенти, изследователи и преподаватели. 

Основната тема на Втората среща на високо равнище на председателите на 

парламенти е имиграция, убежище и права на човека в Евросредиземноморския регион. 

На форума изказвания направиха председателят на Сената на Италия Пиетро 

Грасо, президентът на НПО „Ганди” Алганеш Фесаха и председателят на Камарата на 

депутатите на Италия Лаура Болдрини. Председателят на Асамблеята на Португалия и 

председател на Парламентарната асамлея на Съюза за Средиземноморието Мария да 

Асунсао Ещевеш откри срещата, а заключително изказване направи министър-

председателят на Португалия Педро Пасос Коельо. 

На 11 и 12 май 2015 г. в Лисабон се провежда 11-ата Пленарна сесия на 

Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието. В сесията ще участват 

ръководителят на българската делегация в Асамблеята Станислав Анастасов и членовете 

на делегацията Светлана Ангелова и Атанас Мерджанов. 

Асамблеята на Португалската република пое председателството на 

Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието на 9 февруари 2015 г. 

Дневният ред на португалското председателство е с акцент върху миграционната 

политика. 
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Новини от България свързани с ЕС 
 

Европарламентът подкрепи декларацията със съавтор Мария 

Габриел за учредяване на Европейска година за борба с 

насилието срещу жените 

 

Усилията на Мария Габриел, ръководител на българската 

делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-

председател на Групата на ЕНП, и нейни колеги от няколко 

политически групи за учредяване на 2016 година за Европейска 

година за борба с насилието срещу жените, се увенчаха с успех. 

Писмената декларация, която те изготвиха и представиха пред Европейския 

парламент, събра необходимия брой подписи като подкрепа и така се превърна в първата 

декларация от 2013 г., която преминава прага за приемане.  

„Щастлива съм от широката подкрепа, която получи декларацията от членовете на 

Европейския парламент и благодаря от сърце на всички колеги, които я подписаха. Тази 

декларация е в името на всички пострадали жени - всяка трета жена в ЕС е жертва на 

сексуално и/или физическо насилие. Насилието над жени е основна пречка пред 

равенството между половете и е едно от най-широко разпространените нарушения на 

правата на човека, което не познава географски, финансови, културни или социални 

бариери. Ето защо с тази декларация искаме да привлечем вниманието и на институции, 

и на граждани, върху сериозността на проблема”, коментира Мария Габриел. 

Целта на декларацията е с обявяването на 2016 година за Европейска година за 

борба с насилието срещу жените да се повиши информираността и чувствителността на 

обществото по този проблем и да се насърчи промяната на социалните норми и нагласи. В 

текста се отбелязва, че насилието срещу жени обхваща престъпления, които засягат в 

непропорционално по-голяма степен жени, като например сексуално нападение, 

сексуален тормоз, изнасилване, преследване и домашно насилие, и представлява 

нарушение на основните права на жените по отношение на достойнството, равенството и 

достъпа до правосъдие. 

Декларацията беше отворена за подписване от членовете на Европейския 

парламент три месеца - от 9 февруари до 9 май 2015 г. След като събра необходимия 

брой подписи, тя ще бъде представена на председателя на Европейския парламент, а 

след това адресирана до Европейската комисия, която ще разполага с три месеца за 

мотивиран отговор относно решението й да обяви или не 2016 година за Европейска 

година за борба с насилието срещу жените.  

 

 

Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Нови правила за пакетните почивки: по-добра защита 

на потребителите 

 

Интернет даде свобода на всеки един сам да 

резервира различни елементи от пътуването си вместо да 

разчита на предварително уговорени пакети. На 5 май 2015 

г. Парламентът и Съветът постигнаха съгласие по промени в 

законодателството, които ще гарантират на хората, 

закупили пакетни почивки онлайн, същите права, каквито 

имат и клиентите на традиционните пътнически агенции. Според авторката на доклада на 

ЕП Биргит Колин-Ланген (ЕНП, Германия) това води до значително укрепване на правата 

на потребителите.  

Промените в настоящата директива ще регламентират резервациите онлайн и 

новите модели на покупка на почивки – неща, които не са обхванати сега, посочва г-жа 

Колин-Ланген. Потребителите ще разполагат с пълна информация преди сключване на 

сделката, право на отказ в случай на ръст на обявената цена с над 8% и защита при 

настъпване на неизбежни и изключителни обстоятелства – например, организаторът ще 

трябва да поеме разходите за до три допълнителни нощувки. 

Като основен успех на ЕП в преговорите със Съвета г-жа Колин-Ланген посочва 

включването на свързани покупки в рамките на определението за пакет. При тях 

потребителят купува един елемент от даден уебсайт, например резервира полет, и след 

това щраква върху линк, който води към сайта на свързана компания, предлагаща 

настаняване в хотел. Такива свързани покупки ще се смятат за част от първоначалния 

пакет, ако данните на пътуващия се прехвърлят между търговците в рамките на 24 часа 

от първоначалната покупка.Индустрията също ще спечели от новите правила, смята 

авторката на доклада на ЕП, тъй като те ще гарантират равни условия на конкуренция 

онлайн и офлайн, както и в целия вътрешен пазар. 

 

Грузинският президент: Русия ще спечели, ако работи 

заедно с Европа 

 
Каква трябва да бъде политиката на Европа спрямо 

съседите й на изток? Грузинският президент Гиорги 

Маргвелашвили сподели своите виждания пред 

парламентарната комисия по външни работи на 11 май 2015 

г., на което бе обсъдена политиката за Източното 
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партньорство преди срещата на върха по темата в Рига на 21-22 май 2015 г. Попитахме г-

н Маргвелашвили след заседанието какво означава партньорството за неговата страна и 

как Европа трябва да се отнася с Русия.  

Работи ли Източното партньорство? Има ли нещо, което би могло да се подобри? 

Източното партньорство имаше положително влияние върху Грузия, не само 

защото сключихме споразумение за асоцииране, но и защото то ни даде възможности и 

механизми за реформиране на икономиката, обществото и политическата система и за по-

активен диалог с нашите европейски партньори. 

То е основано на здрави принципи – повече за повече. Ако искаш да вложиш 

повече усилия, получаваш повече. 

Трябва да съхраним дневния ред и духа на Източното партньорство, което ще 

донесе просперитет, стабилност и по-добро бъдеще не само на страните, които участват, 

но и на техните съседи, включително Русия, ако те се включат. 

Как трябва да се отнася ЕС към Русия? 

Политиката за диалог с Русия, за превръщането й в по-европейска страна и за 

предоставянето й на възможност за икономическо, културно, социално и политическо 

партньорство е правилният път. Русия има огромен потенциал, велика култура и голяма 

икономика. 

Това, от което се нуждае Руската федерация, е демокрация, реформирана 

икономика, движение към модернизирано общество. Тези въпроси не се решават, като 

нападаш съседите си, а като работиш заедно с европейците. 

 

 

 

Ден срещу хомофобията: „Борбата за равенство 

продължава“ 

 

На 17 май 2015 г. се отбелязва международният ден срещу 

хомофобията, който повдига въпроса за дискриминацията срещу 

хората с различна сексуална ориентация. Тази година се 

навършват 25 години, откакто Световната здравна организация 

реши да премахне хомосексуалността от списъка на умствените 

разстройства. На 12 май 2015 г. депутати в Европейския парламент 

обсъдиха с експерти борбата срещу нетолерантността в тази 

област.  

Заместник-председателката на ЕП Улрике Луначек заяви на 

срещата в ЕП: „Дискриминацията въз основа на сексуалната 

ориентация е незаконна и забранена в ЕС. Европейският 

парламент заедно с гражданското общество са имали силно 

въздействие по този въпрос“. 

„Борбата за равенство продължава ежедневно“, посочи 

заместник-председателят на ЕП и ръководител на групата за 

полово равенство и разнообразие Димитрис Пападимулис. „Цялото 

общество има нужда да вземе активна роля за намаляването на 

предразсъдъците, тъй като това е един аспект, който засяга 

всички“. 

Всеки втори се чувства дискриминиран 

Макар че в ЕС има закони, забраняващи дискриминацията 

на база на сексуалната ориентация, това все още се случва. 

Според най-голямото изследване сред лесбийки, 

хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални, направено през 

2013 г., 47% от тях заявяват, че лично те са се почувствали 
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жертви на дискриминация или тормоз заради сексуалната си ориентация. 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

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 

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." 
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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 

 
 
Инициативи на ЕС  
 

Проект за Първата световна война спечели 

младежката награда „Карл Велики“ 

 

Младежката награда „Карл Велики“ за 2015 г. бе 

присъдена на 12 май 2015 г. на група студенти от 

Люксембург, които разказват историята на Първата 

световна война на Twitter профила @RealTimeWW1. На 

второ място е френски проект за живота на границите на 

Европа, а третото място бе разделено между участници от 

Австрия, Кипър и Испания. Наградата отличава инициативи, утвърждаващи европейската 

идентичност, и се организира съвместно от Европейския парламент и Международната 

фондация за наградата „Карл Велики“.  

Първо място – Люксембург - @RealTimeWW1 

Студенти по съвременна история на Европа от Университета в Люксембург 

разказват в туитове живота по време на Първата световна война. „Това не е история за 

победители и победени, а за едно време, в което много майки независимо от 

националността си страдаха по един и същи начин за синовете си, лежащи във военни 

болници. Едно време, в което мъже на всички фронтове пишеха подобни любовни писма, 

без да знаят дали ще видят любимите си отново“, заявяват победителите в конкурса. 

Второ място – Франция - Fronterra-European (border) line  

Проектът обединява 28 младежи, които разказват за преживяванията и 

пътуванията си по границите на Европа. „Ние искаме да помогнем на хората да открият 

Европа чрез границите, които са й били наложени отдавна и които са я превърнали в 

многоликия континент, който тя е днес“, посочват от инициативата. 

Трето място делят следните три проекта: 

Австрия – социална футболна купа 

https://eu2015.lv/
https://twitter.com/RealTimeWW1
http://www.fronterras.com/
http://www.socialsoccercup.at/
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Международен футболен турнир за младежки и социални организации, който 

събира млади хора от различни страни, помага за преодоляване на различията и за 

започване на други общи проекти. 

Кипър – „Предприемачеството – решение срещу безработицата“ 

Проект за многостранен младежки обмен, който насърчава дискусията между 

участниците по въпроси като безработицата, емиграцията, предприемачеството и 

неформалното обучение. 

Испания – Infoactualidad 

Онлайн вестник на Факултета за информационни науки в Университета 

„Комплутенсе“ в Мадрид. От откриването му през 2012 г. над 400 студенти са преминали 

на стаж в изданието. 

Младежката награда „Карл Велики“ 

Наградата има за цел да насърчи развитието на европейско съзнание сред младите 

хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция. На 

церемонията в Аахен бяха поканени 28-те победители на национално ниво. Всички те 

получиха диплома и медал. 

Наградата за най-добър проект е 5 000 евро, втората награда е 3 000 евро, а 

третата награда е 2 000 евро. Отличените на първите три места ще бъдат поканени да 

посетят Европейския парламент в Брюксел в идните месеци. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода май 2015 г. 

 
 
ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА в съответствие с член 395 от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета 

COM(2015) 
214 

22/05/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Техническа 
корекция на финансовата рамка за 2016 г. в съответствие с промените в БНД (Член 6 от 
Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020) 

COM(2015) 
320 

22/05/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно задължителното 
посочване на страната на произход или мястото на произход за мляко, за използвано като 
съставка на млечните продукти мляко и за видове месо, различни от говеждор свинско, овче, 
козе месо и месо от домашни птици 

COM(2015) 
205 

20/05/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно задължителното 
посочване на страната на произход или мястото на произход за непреработени храни, 
продукти с една съставка и съставки, които представляват над 50 % от дадена храна  

COM(2015) 
204 

20/05/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 по 
отношение на някои възможности за риболов 

COM(2015) 
212 

20/05/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Девети годишен доклад 
за 2014 г. относно изпълнението на помощта от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 
389/2006 на Съвета от 27 февруари 2006 г. за създаване на инструмент за финансова 
подкрепа с цел насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци 

COM(2015) 
208 

18/05/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за COM(2015) 18/05/2015 

https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts
http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24293/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24293/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24294/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24294/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24294/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24294/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24271/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24271/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24271/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24271/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24272/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24272/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24272/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24273/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24273/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24247/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24247/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24247/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24247/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24248/
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откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и 
промишлени продукти 

202 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за 
суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени 
селскостопански и промишлени продукти  

COM(2015) 
201 

18/05/2015 

JOIN(2015) 22 JOIN(2015) 22 18/05/2015 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Обединеното кралство не е 
предприело ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 2 декември 2009 г. - 
{SWD(2015) 112 final} 

COM(2015) 
244 

13/05/2015 

Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за преодоляване на съществуващия прекомерен 
бюджетен дефицит в Обединеното кралство - {SWD(2015) 112 final} 

COM(2015) 
245 

13/05/2015 

Препоръка 

COM(2015) 
273 

13/05/2015 

ДОКЛАД 

COM(2015) 
246 

13/05/2015 

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2009/589/EО относно наличието на 
прекомерен дефицит в Полша 

COM(2015) 
243 

13/05/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 
250 

13/05/2015 

Препоръка 

COM(2015) 
263 

13/05/2015 

Препоръка 

COM(2015) 
262 

13/05/2015 

Препоръка 

COM(2015) 
261 

13/05/2015 

Препоръка 

COM(2015) 
260 

13/05/2015 

Препоръка 

COM(2015) 
259 

13/05/2015 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

8311/15 8311/15 27/04/2015 

3387-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 
- Дата: 12 май 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 
1048 BRUXELLES 

2393/15 27/04/2015 

8175/15 8175/15 24/04/2015 

8312/15 8312/15 24/04/2015 

3386-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 11 май 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 
1048 BRUXELLES 

2307/15 23/04/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предотвратяване използването на финансовата система за целите 
на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 
648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията – Изложение на 
мотивите на Съвета – Приета от Съвета на 20 април 2015 г.  

5933/15 21/04/2015 

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно информацията, придружаваща паричните преводи, и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 — Изложение на мотивите на Съвета — Прието от 
Съвета на 20 април 2015 г. 

5932/15 21/04/2015 

7895/15 7895/15 13/04/2015 

7894/15 7894/15 13/04/2015 

7853/15 7853/15 10/04/2015 

3382-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 20 април 
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център — сграда KIRCHBERG 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

2098/15 01/04/2015 

3381-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) - 
Дата: 20 април 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център — сграда KIRCHBERG 4, Place 
de l'Europe 1499 LUXEMBOURG 

2053/15 01/04/2015 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24248/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24248/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24249/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24249/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24249/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24250/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24246/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24246/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24246/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24251/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24251/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24252/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24253/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24254/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24254/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24255/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24256/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24257/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24258/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24259/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24260/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24226/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24227/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24227/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24227/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24228/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24229/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24217/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24217/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24217/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24220/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24220/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24220/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24220/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24220/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24220/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24221/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24221/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24221/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24221/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24157/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24158/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24159/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24136/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24136/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24136/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24156/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24156/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24156/
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3383-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 21 април 
2015 г. Час: 10,30 ч. Място: Конферентен център — сграда KIRCHBERG 4, Place de l'Europe 
1499 LUXEMBOURG 

2100/15 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 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

11/05/2015   C155 

12/05/2015 L119 C156 C157 

13/05/2015 L120 C158 C158A C159 C160 

14/05/2015 L121 C161 

 

 

 
Бюлетин на Българска стопанска камара с новини от Европейските 

институции 

 
 

 

 
 

 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 

дейност” 
      eubulletin@parliament.bg 

vesna@parliament.bg 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24161/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24161/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24161/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24091/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24117/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24093/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24094/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24118/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24118/
http://www.parliament.bg/bg/ceudocs/ID/24133/
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