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Тема на седмицата 
 

 

Бан Ки-мун за миграцията: 
„Спасяването на животи 

трябва да бъде водещ 
приоритет“ 

 

В мерките си относно миграцията 

Европа трябва да се съсредоточи върху 

спасяването на хора, заяви генералният 

секретар на ООН Бан Ки-мун пред 

Европейския парламент на 27 май 2015 г. 

По време на речта си в Брюксел той 

изтъкна, че 1 800 души са се удавили в 

опит да пресекат Средиземно море тази 

година: „Европа има важна роля и колективна отговорност за действия. Спасяването на 

животи трябва да бъде приоритет“. Борбата с екстремизма и нуждата от устойчиво 

развитие бяха други основни теми в изказването.  

Бан Ки-мун заяви, че ефективни правораздавателни мерки срещу трафикантите 

няма да бъдат достатъчни и че е нужен всеобхватен подход относно миграционния 

натиск. Той също така подчерта, че Европа се нуждае от имигранти заради ниския ръст и 

застаряването на населението си. 

По повод на екстремизма генералният секретар на ООН призова за добре премерен 

отговор: „Утвърждаването на правата на човека и укрепването на върховенството на 

закона са с ключово значение. Ние винаги трябва да имаме предвид нашата специална 

отговорност да избягваме реакции спрямо тероризма и насилствения екстремизъм, които 

могат да влошат проблемите“. 

Освен това г-н Бан Ки-мун изтъкна важната роля на ЕС по отношение на 

необходимия напредък за устойчиво развитие: „Чрез ангажиментите на национално ниво 

и политиката си за климата и енергетиката ЕС трасира пътя към едно по-безопасно, по-

процъфтяващо бъдеще с по-малки въглеродни емисии за народите в Европа и по света“. 

При представянето на госта председателят на ЕП Мартин Шулц изрази подкрепата 

на Парламента за работата на ООН: „Европейският съюз и Европейският парламент 

споделят ключовите цели на Вашата организация: борбата с климатичните изменения и с 

бедността, както и Вашите усилия в сферата на образованието и устойчивия растеж. В 

тази борба ние заставаме до Вас“. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 
 

 

Парламентарното сътрудничество и възможностите за взаимно опознаване и 

сближаване между младите хора на България и Хърватия бяха сред темите на 

разговора на председателя на парламента Цецка Цачева с вицепремиера и 

министър на външните и европейските въпроси на Хърватия Весна Пусич 

 
Парламентарното сътрудничество и възможностите за взаимно опознаване и 

сближаване между младите хора на България и Хърватия бяха сред темите на разговора 

на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с  вицепремиера и министър на 

външните и европейските въпроси на Хърватия Весна Пусич. 

Вицепремиерът и министър на външните и европейските въпроси на Хърватия 

Весна Пусич посочи, че в хърватския парламент се реализира проект, който цели да 

запознае младите хора със законодателния процес и допълни, че парламентите на двете 

страни могат съвместно да осъществят инициативи, в които да се включат младежи от 

България и Хърватия. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза, че 

българският парламент развива активна политика на институционална образователна 

комуникация, която също дава възможности за по-тясно сътрудничество между младите 

хора. Днес, когато комуникацията е мигновена, трябва да бъдем по-иновативни и 

оперативни, подчерта тя. 

На разговора беше отбелязано, че България и Хърватия имат сходни проблеми и 

общи цели в рамките на ЕС. Констатирано беше, че отношенията между двете страни са 

отлични, изключително динамични, а интензивният политически диалог показва 

готовност за сътрудничество на всички нива. Сред въпросите от взаимен интерес бяха 

посочени транспортната инфраструктура, енергетиката и туризмът. Весна Пусич отбеляза, 

че по темата за миграцията двете страни също имат сходни виждания и допълни, че е 

необходимо тежестта и отговорността да бъде равномерно разпределена по ясни 

критерии. 

Председателят на парламента Цецка Цачева допълни, че в рамките на ЕС биха 

могли да се развият две форми на сътрудничество – на регионален принцип и по 

определен кръг от въпроси, които са общи за редица държави, какъвто е например 

проблемът с мигрантите.  
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Председателят на парламента подчерта добрите парламентарни контакти между 

двете страни и взаимодействието между групите за приятелство на двата парламента. 
 

  

 

Предстоящи събития  
 

01/06/2015 

17:30 Председателят на парламента Цецка Цачева ще участва в тържественото връчване 

на наградите на ученици, отличени от Съюза на математиците в България – секция 

Плевен  

 

01/06/2015 

Председателят на Комисията по външни отношения към мексиканския Сенат Габриела 

Куевас ще бъде на официално посещение в България  

 

 

 

 

 

Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Меглена Кунева: Трябва да сформираме тематични регионални 

съюзи, за да отстояваме интересите си в ЕС по-добре 

 

 

Трябва да се възползваме от възможността да сформираме 

тематични регионални съюзи, за да отстояваме взаимните си интереси 

в ЕС по-добре. Това заяви вицепремиерът Меглена Кунева по време на 

публична дискусия на тема „Предизвикателствата пред новите 

държави-членки на ЕС“ с участието на Весна Пусич, заместник 

министър-председател и министър на външните и европейските работи 

на Хърватия, съобщава правителствената пресслужба. 

Кунева посочи, че страните на Балканите, които са членки на Европейския съюз, 

могат да действат заедно по примера на т.нар. Вишеградската четворка – Унгария, 

Полша, Чехия и Словакия, и да защитават заедно своите интереси в рамките на Съюза. 

„Време е да имаме една голяма политическа цел“, коментира тя. „Трябва да 

определим приоритетите и да направим план за действие и той да стане факт възможно 

най-скоро“, посочи Кунева. Тя направи три предложения – миграция и сигурност, общи 

проекти по плана „Юнкер” и равноправно третиране на страните от региона с останалите 

държави-членки. 

Кунева беше категорична, че България и Хърватия са страните, които най-добре 

познават Западните Балкани и техните проблеми. По думите й, за нас повече от 

останалите страни е особено важно изграждането на регион на стабилност, сигурност и 

просперитет, в който са гарантирани ценностите, принципите и стандартите на ЕС и това 

е особено актуално в контекста на събитията в Република Македония. „Република 

Македония е в тежка политическа криза и ние като част от ЕС и като съседна държава 

http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9690
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9690
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#9690
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/902
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/902
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/902
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сме ангажирани да спомогнем за нейното разрешаване. Като държава-членка очакваме и 

ще настояваме ЕС също да се ангажира по ясен и категоричен начин в процеса на 

излизане на македонската страна от политическа криза и установяване на трайна 

политическа стабилност“, посочи Кунева и допълни, че стабилността на Република 

Македония е въпрос и на европейска сигурност. 

„От взаимен интерес е постигането на трайна необратимост на геостратегическия 

избор на страната към ЕС“, каза вицепремиерът и добави, че България винаги активно и 

последователно е подкрепяла процеса на разширяване на ЕС и евроатлантическото 

бъдеще на Република Македония, но това следва да мине през тежки реформи, част от 

които са и добросъседските отношения. 

„Сред основните предизвикателства пред една нова държава-членка е да 

продължи ефективно процесите на последваща и задълбочена интеграция – както 

членството в еврозоната, така и членството в Шенген“, коментира още Кунева. Тя посочи, 

че докато еврозоната и Шенген са създадени преди присъединяването и предполагат 

предварително зададени критерии и условия, то за сега изграждащите се нови 

интеграционни проекти и структури в Съюза България и Хърватия са пълноправен 

участник от самото им зараждане и имат възможност да влияят както върху тяхната 

архитектура, така и върху техните цели и функции. Като такива проекти тя изброи 

Европейския енергиен съюз, банковия съюз, новата политика за дигитална Европа, 

планът „Юнкер”, новата европейска стратегия за сигурност и европейския дневен ред за 

миграция. 

Хърватският вицепремиер и външен министър Весна Пусич посочи, че за страната 

й пътят към Европа е означавал не само да принадлежи към една по-голяма общност, а да 

се изгради съвременна, модерна, плуралистична държава. Тя заяви, че членството в ЕС 

означава да живееш по стандартите на Съюза и да са развързани ръцете ти, за да 

окажеш влияние върху тези европейски правила. Пусич също така призова за 

задълбочаване на регионалните контакти и стабилност в региона. 

Вицепремиерите на България и Хърватия проведоха и двустранна среща след 

публичната лекция, на която бяха обсъдени борбата с корупцията и правосъдната 

реформа, както и възможностите за сътрудничество по плана за инвестиции „Юнкер”. 

 

 

Източник: Europe.bg 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Мляко и плодове в училище: единна програма на ЕС 

подкрепя здравословното хранене 

 
Ябълка или хамбургер за закуска? Все повече деца в 

Европа страдат от затлъстяване поради поемането на твърде 

много храни, богати на захар, сол и мазнини. На пленарното 

заседание на 27 май 2015 г. Европейският парламент гласува 

предложение за обединяване на европейските програми за 

предоставяне на мляко и плодове и зеленчуци на децата в училище. Създаването на обща 
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правна и финансова рамка ще намали административните формалности и ще насърчи 

здравословния начин на хранене.  

За повече информация ТУК 

 

 

Комисията по международна търговия в ЕП гласува относно преговорите за ТПТИ 

 
На 28 май 2015Г. парламентарната комисия по международна търговия гласува 

позицията си относно водените преговори за споразумение за свободна търговия и 

инвестиции между ЕС и САЩ. За повече информация ТУК 

 

 
Кибератаки: как да защитим медиите и други обществено важни системи 

 

Редица западни медии станаха жертви на политически мотивирани кибератаки 

през последните години, най-вече заради тяхното критично отразяване на събития, на 

действията на страни като Сирия или на групировки като „Ислямска държава“. На 27 май 

2015 г. депутатите обсъдиха готовността на ЕС да се бори с атаки, подобни на онази, 

която доведе до прекъсване на излъчването на френския телевизионен канал TV5Monde 

през април 2015 г. 

За повече информация ТУК 

 

 

Една година по-късно: как европейските избори определиха новия шеф на 

Комисията 

 
Преди една година хората в ЕС избраха своите представители в Европейския 

парламент, но за пръв път техният вот бе свързан и с решението кой ще оглави 

изпълнителния орган на европейско ниво. Европейската народна партия спечели най-

много гласове и номинираният от тях кандидат Жан-Клод Юнкер впоследствие стана 

председател на Комисията. Нашият видеоклип показва как се развиха събитията в този 

важен момент за Европа. За повече информация ТУК 

 

 

Председателят на международния Червен кръст: Имаме 

нужда от повече подкрепа 

 
Европейският съюз има „изключително важен принос“ за 

хуманитарната дейност на Червения кръст, но нуждите на 

организацията за облекчаване на кризите в Африка и Близкия 

Изток изискват допълнителна подкрепа, казва председателят на 

Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) Петер Маурер. Той говори пред 

парламентарната комисия по външни работи на 27 май 2015 Г. в Брюксел. Разговаряхме с 

г-н Маурер за предизвикателствата, произтичащи от радикални групировки като „Боко 

Харам“ и „Ислямска държава“.  

Вие се завръщате от района на езерото Чад. Как трябва да отговори 

международната общност на хуманитарната криза, произтичаща от конфликта с „Боко 

Харам“? 

Кризата често се подценява, а броят на хората, принудени да напуснат домовете 

си в северна Нигерия, е над 1,5 милиона души. Има и бежанци в Камерун, Чад и Нигер. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150413STO41754/html/%D0%9C%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%A1-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150526STO59405/html/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%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%B2-%D0%95%D0%9F-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%A2%D0%9F%D0%A2%D0%98
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150526STO59635/html/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150526STO59409/html/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B5%D1%84-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
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Да отговорим на хуманитарните нужди на напусналите домовете си е огромна 

задача. За момента МКЧК е единствената значима международна организация в северна 

Нигерия и ние трябва да засилим нашата помощ в областта на водоснабдяването, 

осигуряването на подслон, храна и медицински грижи. Необходима е и подкрепа на 

психологическо и социално ниво. 

МКЧК полага усилия за облекчаване на влошаващата се хуманитарна ситуация в 

Ирак и Сирия. Какви са последствията от възхода на „Ислямска държава“ за местното 

население и за Вашата дейност? 

И преди появата на „Ислямска държава“ Сирия преживяваваше най-сериозната си 

хуманитарна криза от много години. Милиони сирийци са напуснали домовете си. 

Получаването на достъп до нуждаещите се в Сирия и Ирак е предизвикателство за 

МКЧК. Понякога можем да се договорим за разрешения за медицински и санитарни грижи, 

но без стабилен достъп до територията под контрола на „Ислямска държава“ населението 

е лишено от подкрепа. Животът е много труден за сирийците в териториите, 

контролирани от „Ислямска държава“, но и за онези между огневите линии. Дори в 

контролираните от правителството зони в Сирия животът е станал много тежък след пет 

години конфликт. 

Какво е значението на европейския принос за дейността на МКЧК? 

ЕС е един от нашите пет най-големи донори и предоставя изключително важен 

принос за нашата работа. Аз разглеждам Европейския съюз не само като донор, но и като 

регион с твърд ангажимент към международното хуманитарно право. МКЧК има нужда от 

повече финансова подкрепа, тъй като все повече се сблъскваме с предизвикателства, при 

които ние сме сред единствените, които реагират. 

 

 

 

Комисията по търговия в ЕП: ТПТИ не трябва да 

подкопава стандартите на ЕС 

 

Споразумението между ЕС и САЩ за 

Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) трябва да разшири европейския достъп до 

американския пазар, но не бива да подкопава стандартите 

на ЕС или да поставя под съмнение правото на регулиране в 

интерес на обществото, посочват членовете на комисията по международна търговия на 

ЕП в доклад, гласуван на 28 май 2015 г. Евродепутатите настояват и за реформиране на 

механизмите за уреждане на споровете между инвеститорите и страните членки.  

Препоръките към Европейската комисия за водене на преговори по 

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), одобрени в 

парламентарната комисия с 28 гласа "за", 13 "против" и без въздържали се, трябва да 

бъдат одобрени от Европейския парламент на предстоящата сесия в Страсбург между 8 и 

11 юни 2015 г. 

Необходимо е амбициозно, но балансирано споразумение 

Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС е "силно зависим от търговията и износа", 

така че "добре изготвено" споразумение със САЩ може да помогне за увеличаване на 

приноса на промишлеността към БВП на ЕС с 15-20% до 2020 г., тъй като компаниите в 

ЕС, особено малките, средните и микропредприятията, ще се възползват от един общ 

пазар с 850 милиона потребители, се посочва в текста на документа. 

В същото време противоречиви изследвания сочат, че е трудно да се оценят 

реалните ползи от ТПТИ за икономиката на ЕС, допълват евродепутатите. Поради това те 

подчертават, че преговорите трябва да бъдат прозрачни, за да се постигне "амбициозно", 

но "балансирано" споразумение, с общи ползи във всички страни от ЕС, което да води до 

"ефективна, про-конкурентна икономическа среда" и да не допуска нетарифни бариери 
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за търговията. Високите нива на защита за потребителите в ЕС, личните им данни, 

здравето и безопасността трябва да бъдат гарантирани, а дъмпингът в социалната, 

фискалната и екологичната сфери трябва да бъде предотвратен, добавят членовете на 

ЕП. 

Реформа на защитата за инвеститорите 

Депутатите смятат, че ТПТИ трябва да сложи край на "неравното третиране на 

европейските инвеститори в САЩ" чрез създаване на нова и справедлива система за 

инвеститорите, която да "търси и осигурява обезщетение за понесени щети". 

Тази нова система трябва да се основава на неотдавнашната "концепция" за 

реформирана система за защита на инвеститорите, представена от европейския комисар 

по търговията Сесилия Малмстрьом на 6 май пред членовете на комисията по 

международна търговия на ЕП, както и на резултатите от продължаващите консултации 

между министрите на търговията от ЕС. Новата система трябва да включва "постоянно 

решение" с "публично назначени и независими съдии", "публични изслушвания" и 

"механизъм за обжалване", който да зачита компетентността на съдилищата на ЕС и на 

страните членки. В средносрочен план би могло да се използва съд за публичните 

инвестиции, който да урежда споровете с инвеститорите, допълват евродепутатите. 

Членовете на ЕП предупреждават, че правото на регулиране в интерес на 

обществото трябва да бъде защитено и да се предотвратят необоснованите искове. 

Земеделие: "изчерпателен списък" на деликатните продукти 

Партньорите от ЕС и САЩ трябва да се стремят да премахнат всички митнически 

тарифи, но в същото време трябва да договорят и "изчерпателен списък" на "деликатните 

селскостопански и промишлени продукти", които или ще бъдат освободени от 

либерализацията на търговията, или ще станат обект на по-дълъг преходен период, 

посочват членовете на ЕП. 

Евродепутатите настояват преговарящите от ЕС да положат всички усилия за 

включването на "предпазна клауза", която да запазва правото за затваряне на пазарите 

за конкретни продукти. Тя трябва да се използва в случай на значително увеличаване на 

вноса на продукти, заплашващи да причинят сериозна вреда на местното производство на 

храни. 

Членовете на ЕП също така настояват Европейската комисия да насърчи САЩ да 

вдигне забраната по отношение на вноса на говеждо месо от ЕС и да се предвидят 

категорични гаранции за системата на географските указания от ЕС. 

Взаимно признаване на обществените здравни стандарти 

Преговарящите трябва да се опитат да премахнат прекомерните процедури за 

предварителен контрол на вноса на храни и растения по ветеринарно-санитарни 

съображения, както и да установят "взаимно признаване на равностойни стандарти", 

смятат евродепутатите. В същото време стандартите на ЕС следва да бъдат защитени в 

областите, които в САЩ са "коренно различни", например сертифицирането на химически 

продукти , клонирането или химическите вещества, водещи до ендокринни смущения. 

Членовете на ЕП смятат, че принципът на "предпазливост" на ЕС трябва да се 

спазва. 

По-голям достъп до американските енергийни ресурси 

ТПТИ трябва да премахне "всички съществуващи ограничения или пречки за износ 

на горива, включително втечнен природен газ и суров петрол" между ЕС и САЩ, така че 

споразумението да доведе до увеличаване на енергийната сигурност на ЕС и намаляване 

на цените на енергията, отбелязват евродепутатите. Споразумението за ТПТИ трябва да 

включва специална глава за енергетиката, която да спомогне за поддържането на 

екологичните стандарти на ЕС и постигането на целите на политиката относно 

измененията на климата. 

Защитата на личните данни не подлежи на обсъждане 

Правилата за поверителност на данните в ЕС не трябва да се нарушават от 

интегрирането на електронната търговия и пазарите на финансови услуги в ЕС и САЩ, 
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смятат евродепутатите. Споразумението за ТПТИ следва изрично да освободи от всякакви 

отстъпки всички съществуващи и бъдещи правила на ЕС за защита на личните данни. 

Разпоредбите, свързани с движение на лични данни, биха могли да бъдат 

договорени със САЩ, само ако едни и същи правила за защита на данните се прилагат "от 

двете страни на Атлантическия океан", добавя ЕП. 

Отваряне на транспортните пазари на САЩ и обществените поръчки 

Преговорите за ТПТИ трябва да премахнат съществуващите ограничения в САЩ 

относно чуждестранната собственост на морските и въздушните транспортни терминали и 

авиокомпаниите, като например "Закона Джоунс" или "Закона за летателен каботаж", 

които "сериозно възпрепятстват достъпа до пазара на компании от ЕС" Депутатите 

призовават за по-голям достъп на ЕС до американските телекомуникационни пазари. 

Големите различия между ЕС и САЩ по отношение на отвореността на пазарите на 

обществени поръчки трябва да бъдат преодолени, смятат евродепутатите. ТПТИ трябва да 

постигне "значително отваряне" на пазара на САЩ за обществени поръчки на всички 

равнища на управление, така че компаниите от ЕС, и по-специално малките и средни 

такива, да могат да наддават за обществени поръчки в САЩ в областта на строителните 

услуги и инженерство, транспорта и енергетиката, добавят членовете на ЕП. 

Депутатите настояват преговарящите от ЕС да имат предвид интересите на ЕС при 

навлизането на пазара за доставка на "високоспециализирани услуги", като например 

инженерните, финансови, транспортни или други професионални услуги.  

Обществените услуги извън обхвата на ТПТИ 

Депутатите потвърждават отново желанието си да изключат обществените услуги 

от обхвата на ТПТИ (включително, но не само, услугите в областта на водоснабдяването, 

здравеопазването, социалните услуги, системите за социална сигурност и образование). 

Спазване на трудовите права 

Евродепутатите искат преговарящите от ЕС да настояват САЩ да ратифицират, 

въведат и прилагат осемте основни конвенции на Международната организация на труда 

(досега ратифицирани са само две). Депутатите също посочват, че прилагането на 

разпоредбите на трудовото законодателство от компаниите в САЩ трябва да се следи по-

отблизо, чрез включване на социалните партньори и представители на гражданското 

общество. 

Повече прозрачност за членове на ЕП и обществеността 

ЕП настоява, че прозрачността на преговорите за ТПТИ трябва да се увеличи, като 

повече текстове бъдат предоставени на разположение на обществеността. Членовете на 

ЕП искат също така да се получи разрешение от САЩ за публикуване на повече 

документи. Евродепутатите предупреждават, че "всеки отказ за достъп до преговорно 

предложение" трябва да бъде обоснован, и също така настояват на всички членове на ЕП 

да се предоставя достъп до "консолидираните текстове" (глави, в които вече са 

консолидирани позициите между ЕС и САЩ). 

Глобален модел за подражание 

Споразумението между двата най-големи икономически блока в света, които вече 

"споделят и ценят" сходни принципи и ценности, има потенциала да установи глобални 

норми, както и да направи така, че да се избегне възможността страните "с различни 

стандарти и ценности" да поемат тази роля, посочват депутатите от комисията по 

международна търговия. 

Следващи стъпки 

Текстът на комисията по международна търговия трябва да бъде разгледан и 

гласуван от Европейския парламент по време на пленарно заседание. Очаква се това да 

стане на 10 юни 2015 г. 

За да влезе в сила, споразумението за ТПТИ трябва да бъде одобрено от 

Европейския парламент и Съвета на ЕС, след като бъде изготвено от преговарящите от ЕС 

и САЩ. 
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Премиерът на Тунис: ЕС свърши чудесна работа за нас; 

нужно е същото и за други 

 

 

Арабската пролет oт преди четири години доведе до 

успешни демократични промени в Тунис. Министър-

председателят на страната Хабиб Есид посети Европейския 

парламент на 28 май 2015 г. и обсъди настоящите 

предизвикателства с председателя на Парламента Мартин Шулц и с членовете на 

комисията по външни работи и на подкомисиите по права на човека и по сигурност и 

отбрана. Разговаряхме с г-н Есид за тайната на успеха на Тунис.  

Тунис често се посочва като образец за успешен преход към демокрация. Какво 

могат да научат други страни от вашия пример? 

Тунис и бащата на нацията, президентът Хабиб Бургиба, вземат верните решения 

от 1956 г. насам. Президентът се съсредоточи върху образованието, здравеопазването, 

еманципацията на жените и благодарение на обучението на децата, благодарение на 

изградените институции Тунис съумя да осъществи демократичния преход.  

Вашата страна граничи с Либия, която е в бедствено положение. Как това влияе 

върху Тунис? Какво може да бъде направено?  

Сигурността на Тунис зависи от тази на Либия. Докато ситуацията остава същата в 

Либия, ние ще се сблъскваме с много проблеми. Ние работим за подобряване на 

ситуацията, но не е лесно. Либийският проблем трябва да бъде решен с политически 

средства.  

Миграционната криза в Средиземно море се превърна в един от главните 

политически въпроси в ЕС. Какво мислите за европейския подход към ситуацията от 

Вашата гледна точка?  

Трябва да се захванем с проблема с миграцията в неговия корен и в неговите 

проявления. Той е последствие от отчаянието на хората, които не могат да преживяват по 

родните си места и поемат рискове, продават собствеността си, за да си купят билет за 

свободата и за работата. 

За да решим проблема, трябва да се борим с източника. Донякъде не успяваме в 

това, но трябва да търсим решения за тези, които са извървели пътя, както по родните им 

места, така и в страната, където са се озовали.  

Как ЕС и Европейският парламент могат да помогнат за стабилизирането и 

утвърждаването на демокрацията в региона? 

Те свършиха чудесна работа за Тунис; трябва да се свърши същото и за други. Те 

ни помогнаха в периода на политически преход, което е изключително важно, и по време 

на подготовката на изборите. Необходима е обаче подкрепа и за прехода в икономическо 

и социално отношение. 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Седмицата в Съвета  

 

ЕС подписва споразумение за премахване на визите с Източен Тимор 

 

На 26 май 2015 г. на церемония, състояла се в Брюксел, ЕС и Източен Тимор 

подписаха споразумение за премахване на визите за краткосрочно пребиваване. От името 

на ЕС споразумението беше подписано от Н.Пр. Ilze Juhansone, посланик, постоянен 

представител на Република Латвия, председател на Комитета на постоянните 

представители, и от Yolanda Gallego-Casilda Grau, ръководител на отдел „Визова 

политика“, Европейска комисия. От страна на Източен Тимор споразумението беше 

подписано от Roberto Sarmento de Oliveira Soares, заместник-министър на външните 

работи и сътрудничеството.   

Новият визов режим предвижда безвизово пътуване за гражданите на ЕС, когато 

пътуват на територията на Източен Тимор, и за гражданите на тази страна при пътуване в 

ЕС за срок от 90 дни в рамките на 180-дневен период.   

За да могат да се ползват от безвизовия режим, гражданите на ЕС и Източен Тимор 

трябва да притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен/официален или 

специален паспорт. Безвизовото пътуване се прилага за всички категории лица и за 

всички видове пътувания, независимо от тяхната цел (напр. туризъм, култура, научна 

дейност, семейни посещения, бизнес и др.), с изключение на лицата, които пътуват с цел 

упражняване на доходоносна дейност.   

Решението относно сключването на споразумението ще бъде предадено на 

Европейския парламент за одобрение преди да бъде сключено. Независимо от това то ще 

се прилага временно от 26 май 2015 г. 

Съгласно протоколите, приложени към Договорите за ЕС, споразумението не се 

прилага по отношение на Ирландия и Обединеното кралство. Визовият режим на тези 

държави членки остава предмет на тяхното национално законодателство. 

Споразумение между Европейския съюз и Източен Тимор за премахването на 

визите за краткосрочно пребиваване  

 

 

 

 

Заключения на Съвета относно ново глобално партньорство за изкореняване на 

бедността и за устойчиво развитие след 2015 г. 

 

 

 

За повече информация ТУК 

 

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7125-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7125-2015-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/05/26-fac-dev-council-conclusions-global-partnership/
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Заключения на Съвета относно равенството между половете при 

сътрудничеството за развитие 

 

За повече информация  ТУК 

 

Заключения на Съвета — Годишен доклад за 2015 г. до Европейския съвет за 

целите на ЕС по отношение на помощта за развитие 

 

За повече информация  ТУК 

 

Инвестиране в европейски проекти: Съветът и Парламентът договарят правила 

относно Европейския фонд за стратегически инвестиции 

 
На 28 май 2015 г. латвийското председателство на Съвета и Европейският 

парламент постигнаха предварително съгласие относно Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), с който се цели да бъде стимулирана икономиката. 

Все още предстои споразумението да бъде потвърдено от Съвета, след като 

пълният текст на регламента бъде финализиран на техническо равнище. След това 

регламентът ще бъде предаден на Европейския парламент за гласуване на първо четене и 

на Съвета за окончателното му приемане.  

„Днешният положителен резултат ще ни даде възможност да финализираме 

цялостно споразумение през юни и ще подготви условията набирането на новите 

инвестиции да започне през лятото на тази година“, заяви Янис Рейрс, министър на 

финансите на Латвия и председател на Съвета.  

Споразумението бе постигнато по време на тристранна среща в Брюксел. 

Председателството и Парламентът проведоха осем тристранни срещи от 23 април 

2015 г. до сега, след като договориха преговорните си позиции през март и април.  

Широк кръг от проекти  

ЕФСИ ще бъде създаден в рамките на Европейската инвестиционна банка чрез 

споразумение между Комисията и ЕИБ. През първоначалния период от три години фондът 

ще подпомага проекти в широк кръг от области, включително транспорт, енергетика и 

широколентова инфраструктура, образование, здравеопазване, научни изследвания и 

рисково финансиране за МСП. Той ще е насочен към социално и икономически 

жизнеспособни проекти без предварително секторно или регионално разпределение, по-

специално за преодоляване на неефективността на пазара. ЕФСИ ще бъде добавен към 

текущите програми на ЕС и традиционните дейности на ЕИБ и ще ги допълва.  

Период на действие на фонда  

Преди края на първоначалния инвестиционен период Комисията ще представи 

независима оценка, в която ще се прецени дали ЕФСИ е постигнала целите на 

регламента. Въз основа на заключенията от доклада си Комисията ще представи по 

целесъобразност предложение за определяне на нов инвестиционен период или за 

прекратяване на ЕФСИ.  

Финансиране  

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/05/26-fac-dev-council-conclusions-gender-development/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/05/26-fac-conclusions-development-aid-targets/
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Фондът ще бъде гарантиран с 16 млрд. евро от бюджета на ЕС и 5 млрд. евро от 

ЕИБ. За да се улесни плащането на възможни искания за изплащане на гаранции, ще 

бъде създаден гаранционен фонд, който постепенно ще достигне 8 млрд. евро (т.е. 50 % 

от общия размер на гаранционните задължения на ЕС) до 2020 г.  

Финансирането от ЕС ще се осигури от преразпределянето на безвъзмездни 

средства от Механизма за свързване на Европа (транспорт, енергетика и цифрови мрежи) 

и от програмата „Хоризонт 2020“ (научни изследвания и иновации), както и от 

неизползвани маржове в бюджета. За разлика от предложението на Комисията обаче, 

председателството на Съвета и Европейският парламент се договориха да увеличат дяла 

на финансирането, идващо от неизползваните маржове, с цел намаляване на вноските от 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ).  

Постигнатото споразумение относно финансирането е следното:  

Преразпределението ще възлиза на 5 млрд. евро, от които 2,8 млрд. от МСЕ и 

2,2 млрд. от „Хоризонт 2020“; 

Финансирането от неизползваните маржове ще възлиза на 3 млрд. евро за периода 

2016—2020 г. Източникът на това финансиране включва 543 млн. евро и 457 млн. евро, 

специално целево заделени средства от общия марж за поетите задължения в 

съответните бюджети за 2014 и 2015 г. 

Удължаване на плащанията до 2023 г. за захранване на гаранционния фонд за 

ЕФСИ.  

 Освен това беше постигнато споразумение, че за 500 млн. евро от МСЕ 

(инструменти за финансиране на транспорта) ще бъдат преразпределени за МСЕ 

(безвъзмездни средства за транспорта).  

ЕФСИ ще подобри капацитета за поемане на рискове. Като поеме част от риска, 

свързан с нови проекти, чрез отговорността на първа загуба, фондът ще даде възможност 

на частните инвеститори да участват при по-благоприятни условия. По този начин ЕФСИ 

се очаква да достигне общ мултиплициращ ефект от 1:15, изразяващ се в реални 

инвестиции. Този ливъридж в крайна сметка ще даде възможност за повече от 300 млрд. 

евро допълнителни инвестиции, които да бъдат мобилизирани през тригодишния 

инвестиционен период.  

Управление на фонда  

ЕФСИ ще има двустепенна структура на управление: 

- Управителен съвет ще определя цялостната стратегия, инвестиционната политика 

и рисковия профил на фонда. За да се гарантира безпристрастен управителен съвет и да 

се избегне политическо влияние върху подбора на проекти, неговите членове ще са 

единствено от Комисията и ЕИБ. Броят им ще отразява размера на вноските на 

институциите под формата на парични средства или гаранции. Управителният съвет ще 

взема решения с консенсус. Той ще се консултира редовно със заинтересованите страни.  

- Независим инвестиционен комитет ще подбира проектите, които ще получават 

подпомагане от ЕФСИ. Той ще се отчита пред управителния съвет и ще се състои от осем 

независими експерти и управляващ директор. Управляващият директор ще отговаря за 

ежедневното управление на ЕФСИ, ще подготвя заседанията на инвестиционния комитети 

ще ги председателства. Комитетът ще взема решения с обикновено мнозинство. Всеки 

подпомаган от ЕФСИ проект ще се нуждае от одобрението на ЕИБ.  

Участие във финансирането на фонда  

Държавите членки могат да участват във финансирането на ЕФСИ с гаранции или 

парични средства, а трети страни могат да участват само с парични средства. Участието 

във финансирането обаче няма да води до каквото и да било оказване на влияние върху 

управлението на фонда.   

Трети страни, включително национални насърчителни банки на държавите членки, 

ще могат да съфинансират проекти съвместно с ЕФСИ, било то на база отделен проект, 

или чрез инвестиционни платформи.  

Определяне на нови проекти  
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С регламента ще се създаде и „Европейски консултантски център по въпросите на 

инвестициите“, който да осигурява консултантска подкрепа при определянето, 

подготовката и разработването на проекти в рамките на ЕС. С него допълнително ще се 

създаде „Европейски портал на инвестиционни проекти“, който да подобрява знанията на 

инвеститорите за съществуващи и бъдещи проекти.  

 

 

Пакетни туристически пътувания: Съветът потвърждава политическото 

споразумение 

 

 

За повече информация  ТУК 

 

 

Сирия: ЕС удължава санкциите срещу режима и неговите поддръжници с една 

година 

 

 

За повече информация  ТУК 
 

 

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 

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." 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/05/28-compet-travel-package/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/05/28-syria-sanctions/
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"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 

 

Новини от Европейската комисия 

 
 

ЕС и Япония работят за задълбочаване на отношенията 
 

За повече информация ТУК 
 
 
 

 

https://eu2015.lv/
http://ec.europa.eu/news/2015/05/20150529_en.htm
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Преговорите за регламента за европейски фонд за стратегически инвестиции 

(EFSI) приключи успешно 

 

За повече информация ТУК 

 

 

 
 

Европейската Комисия изпълнява ангажимента си да 

действа бързо по въпросите свързани с миграцията 

 
За повече информацияТУК 

 
 

 
 

 
 
Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 
 

 
 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода май 2015 г. 
 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 
2009/790/ЕО, за да се разреши на Полша да удължи срока на прилагане на специална мярка 
за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху 
добавената стойност 

COM(2015) 
231 

29/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз 
в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението под формата на 
размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора, що се 
отнася до замяната на Допълнението за определяне на понятието „продукти с произход“ и 
методите за административно сътрудничество към това споразумени 

COM(2015) 
230 

29/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Рамковото споразумение за 
партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Монголия, от друга страна 

COM(2015) 
226 

29/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз 
и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и 

COM(2015) 
228 

29/05/2015 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5064_en.htm
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сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия 
към Европейския съюз 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Седми шестмесечен 
доклад за функционирането на Шенгенското пространство 1 ноември 2014 г. - 30 април 2015 
г. 

COM(2015) 
236 

29/05/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за функционирането на преходните разпоредби относно 
свободното движение на работници от Хърватия (първи етап: 1 юли 2013 — 30 юни 2015 г.) - 
{SWD(2015) 107 final} 

COM(2015) 
233 

29/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на Европейския съюз и 
неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и 
сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия 
към Европейския съюз 

COM(2015) 
224 

29/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на 
Европейския съюз на Световната конференция по радиосъобщения през 2015 г.(WRC-15) в 
рамките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU)  

COM(2015) 
234 

29/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на 
Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на 
Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области 
извън четирите свободи (бюджетни редове 02.03.01 и 12.02.01)  

COM(2015) 
225 

28/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се осигури извършването на 
авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г. 

COM(2015) 
281 

27/05/2015 

Предложение 

COM(2015) 
237 

27/05/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО В ЛИТВА 

COM(2015) 
222 

27/05/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ДОКЛАД ЗА 
ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА „ХЕРКУЛЕС II“ 

COM(2015) 
221 

27/05/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 
285 

27/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ 

COM(2015) 
286 

27/05/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ 

COM(2015) 
238 

27/05/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕС) № 19/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за 
стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския 
съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 20/2013 за прилагане на двустранната защитна клауза и 
механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране 
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, 
от друга страна 

COM(2015) 
220 

26/05/2015 

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 

Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския 
съюз и за временно прилагане на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество 
между Европейския съюз и Република Казахстан 

JOIN(2015) 24 21/05/2015 
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