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Тема на седмицата 
 

 

 

Политическите лидери в ЕП обсъдиха в 
Люксембург идното председателство на 

Съвета 

 
Председателят на Европейския парламент 

Мартин Шулц и лидерите на политическите групи се 

срещнаха на 1 юни 2015 г. в Люксембург с премиера на 

страната Ксавие Бетел, който представи плановете си 

за следващото председателство на Съвета на ЕС. 

Великото херцогство застава начело на Съвета от началото на юли до края на 

годината, като ще поеме ролята от Латвия. "Люксембург е опора за европейската 

интеграция", заяви Мартин Шулц и похвали подготовката на страната.  

„Впечатлен съм колко добре е подготвено правителството за председателството на 

Съвета. Ние като Парламент гледаме с голям оптимизъм на идващото председателство, 

което ще се изправи пред сериозни предизвикателства“, заяви г-н Шулц след срещата на 

политическите лидери в ЕП с г-н Бетел и с оглявяваното от него правителство. 

„Ние ще работим в услуга на Европейския съюз в продължение на шест месеца, 

като ще поставим гражданите в центъра на дебата“, посочи Ксавие Бетел. 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
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Реформата в съдебната система и промените в Конституцията бяха основните 

теми на разговора на председателя на парламента Цецка Цачева с докладчика 

по постмониторинговия диалог на ПАСЕ с България Франьо Матушич 

 
Реформата в съдебната система и промените в Конституцията бяха основните теми 

на разговора на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с докладчика по 

постмониторинговия диалог на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) с 

България Франьо Матушич. Франьо Матушич е на работно посещение в България от 2 до 

5 юни 2015 г. 

Председателят на парламента подчерта, че извършването на реформата в 

съдебната система е приоритет на парламентарното мнозинство и на българското 

правителство. Тя припомни, че в началото на годината Народното събрание с голямо 

мнозинство одобри актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система и вече са внесени два законопроекта за изменение на Закона за 

съдебната власт. 

Промяната в Конституцията е само част от общия пакет законодателни изменения, 

които трябва да бъдат извършени, отбеляза Цецка Цачева. Това, което е възможно да се 

промени в основния закон от Обикновено народно събрание по отношение на съдебната 

власт, е внесено като предложение в парламента, добави тя. Председателят на Народното 

събрание подчерта, че не само европейските институции, но и българските граждани 

очакват тези промени и уточни, че без подкрепата на опозицията няма как да се промени 

Конституцията. 

Председателят на парламента изрази надежда процедурата на постмониторингов 

диалог по линия на ПАСЕ да отпадне. Тя отбеляза, че вече са факт промените в 

Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за Министерството на вътрешните работи, 

внесени са и изменения в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно 

придобито имущество. 

Докладчикът по постмониторинговия диалог на ПАСЕ с България Франьо Матушич 

посочи, че България трябва да направи малки крачки, за да отговори на препоръките на 

Венецианската комисия и ПАСЕ. Една от тези стъпки е стратегията за реформа в 

съдебната система, следим дискусиите по промените в Конституцията и в Закона за 

съдебната власт, отбеляза той. Приемането и изпълнението на законодателството, 

свързано с продължаване на реформата в съдебната система, могат да бъдат сериозни 

аргументи пред Съвета на Европа за приключване на постмониторинговия диалог, добави 

Франьо Матушич. 

В Народното събрание докладчикът по постмониторинговия диалог на ПАСЕ с 

България имаше последователни срещи с представители на парламентарни групи. Той 

разговаря и с народните представители от Временната комисия за обсъждане на 

промените в Конституцията, от Комисията по правни въпроси, от Комисията по култура и 

медии, от Комисията за борба с корупцията и от Комисията по вероизповеданията и 

правата на човека. 
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Предстоящи събития  
 

09/06/2015 

10:30 Заседание на Комисия по образованието и науката  

10/06/2015 

09:00 Пленарно заседание  

10/06/2015 

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

10/06/2015 

14:30 Заседание на Комисия по външна политика  

10/06/2015 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред  

10/06/2015 

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

10/06/2015 

15:00 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  

10/06/2015 

15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

10/06/2015 

15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

10/06/2015 

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

фондове  

10/06/2015 

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

10/06/2015 

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

енергетиката в Република България към 31.01.2015 г.  

11/06/2015 

09:00 Пленарно заседание  

11/06/2015 

14:30 Заседание на Комисия по правни въпроси  

12/06/2015 

09:00 Пленарно заседание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7557
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/854
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2342/sittings/ID/7564
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2333/sittings/ID/7562
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/sittings/ID/7565
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7555
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/7558
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7561
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7560
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7559
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7559
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/sittings/ID/7566
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7563
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2396/sittings/ID/7563
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/854
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/sittings/ID/7567
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/854
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Новини от България свързани с ЕС 
 

България ще настоява за преразглеждане на 

квотите за мигранти 

 

 

България ще настоява квотите за мигранти, 

предлагани от Европейската комисия, да са съобразени с 

възможностите и географското положение на страните и 

да са в значително по-малки размери за страни като 

България, които са външна граница на ЕС и са 

подложени на силен миграционен натиск. Това е записано в приетата днес от Съвета по 

европейски въпроси позиция на България относно Европейската програма за миграция. 

Позицията на страната ще бъде официално представена за заседанието на Съвет 

"Правосъдие и вътрешни работи" на 15-16 юни в Люксембург, съобщава 

правителствената пресслужба. 

Предложената на 27 май от Европейската комисия схема за релокация на 40 хил. 

мигранти от Италия и Гърция и съответните квоти между държавите-членки означава 

прием от страна на България на 572 човека - 343 от Италия и 229 от Гърция. ЕК 

предвижда отпускане на 6000 евро на приемащата държава за всяко релокирано лице по 

фонд "Убежище, миграция и интеграция". Отделно по схемата за презаселване е 

предвидено държавите-членки в следващите две години да се включат доброволно в 

презаселване на допълнително 20 хил. мигранти в рамките на съюза на квотен принцип, 

като съгласно таблицата за разпределение България има квота от 1.08% или 216 души. 

Общото финансиране на тази схема за следващите две години е в размер на 50 

млн.евро. 

В приетата днес позиция е категорично заявено, че при така направените 

изчисления квотите са непропорционални, защото не отчитат спецификите на отделните 

държави. Докато България подкрепя релокацията и оценява усилията на ЕК да създаде 

ефективен механизъм за солидарност, изразяваме съмнения, че предложенията на 

Комисията не са балансирани и механизмът за определяне на дяловете на всяка държава 

не е достатъчно справедлив. 

В позицията на България се посочва, че предложението на ЕК не отчита 

специфичното географско положение на страната ни като външна граница на ЕС,  при 

това в непосредствена близост до региони, източник на миграция.  България настоява 

след като в предложението на ЕК е записано, че „географското положение на Италия и 

Гърция, както и продължаващите конфликти в региона ги правят по-уязвими от други 

държави-членки”, този факт да се отчете и за България. Правителството настоява квотите 

за държавите на предна линия, трайно подложени на миграционен натиск и в близост до 

региони с незатихваща и разрастваща се криза, да бъдат по-малки в сравнение с квотите 

за държави от вътрешността на ЕС или не подложени на такъв натиск. 

Друго искане на страната ни е постоянно да се отчитат промените в миграционната 

картина и да се определи по-къс период за преразглеждане на статистиката от значение 

за квотите. В позицията е записано, че двугодишният период е твърде дълго време, в 

който ще се изменят тенденциите на миграционния натиск, като очакванията са той да се 

засили. България ще настоява също така да се приложи цялостно разбиране за 

конкретния натиск върху страната ни и наличния ни капацитет за прием. 

Тежестите следва да бъдат разпределени съобразно възможностите на отделната 

държава и предвид ситуацията, в която се намира самата тя.  В документа изрично е 
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записано, че към държави като България, които макар и не в мащабите за Италия и 

Гърция, също изложени на натиск, следва да се подхожда с разбиране и квотите да са 

значително в по-малки размери. 

В позицията се посочва още, че липсата на единна европейска политика в областта 

на интеграцията води до съществени различия във възможностите на отделните държави-

членки. Следва да се мисли къде и как най-добре и най-бързо ще бъдат интегрирани 

мигрантите. 

България  приветства предложенията на ЕК, свързани с  трафика на мигранти и 

призовава за насочване на външнополитическите усилия към държавите, източник на 

миграция, пише още в приетата днес позиция. Българското правителство подкрепя също 

така създаването на единна точка за контакт по въпросите на трафика на хора, както и 

развърщането на европейски офицери за връзка по въпросите на миграцията в трети 

страни, в това число и на офицер за връзка на Фронтекс в Турция. 

 

 

 

Източник: Europe.bg 

 

  

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Инфографика: Как се определя преобладаващата част от законодателството на 

ЕС 

 
Изразът „Брюксел реши“ присъства често в новините, но не описва достатъчно 

точно процеса на вземане на решения в ЕС, в който основна роля играят националните 

правителства и избраните от гражданите депутати в Европейския парламент. Разгледайте 

нашата обновена инфографика за по-прецизно описание на начина, по който се определя 

европейското законодателство.  

Парламентът зае централна роля в законодателния процес с промените в 

европейските договори от 1992 г. Съгласно въведената тогава процедура за съвместно 

вземане на решение, предложения на Европейската комисия по широк спектър от 

въпроси изискваха одобрение както от представителите на страните-членки в Съвета, 

така и от Европейския парламент. Системата даде равна тежест на позицията на депутати 

и национални правителства в области като защита на потребителите, околна среда и 

транспорт. 

С последвалите изменения на европейските договори обхватът на процедурата се 

разшири, а самата тя се опрости. През 2009 г. Договорът от Лисабон определи 

процедурата за съвместно вземане на решения като основен начин за създаване на 

законодателство и я преименува на „обикновената“ законодателна процедура. 

Нашата интерактивна инфографика проследява всички етапи от законодателния 

процес, обяснява терминологията и предоставя данни за приетото от ЕП законодателство 

през последните години. 
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Контрол на болестите по животни: „Най-важна е 

профилактиката вместо лечението“ 

 

Предложение за единно и всеобхватно законодателство 

относно контрола на болестите по животни бе договорено между 

представители на Европейския парламент, Комисията и страните-

членки на 1 юни 2015 г. То цели да опрости и обедини съществуващите правила за 

защита на здравето на животните. В интервю водещата в преговорите от страна на 

Европейския парламент Марит Паулсен (АЛДЕ, Швеция) определи споразумението като 

фантастично и посочи, че „най-важният принцип в него е профилактиката вместо 

лечението“.  

Мерките, по които постигнаха неофициално съгласие европейските институции, са 

свързани с наблюдението, профилактиката и контрола на болести, които могат да се 

пренасят между животни, но могат да засегнат и хора. Г-жа Паулсен изтъква, че 70% от 

всички инфекциозни заболявания се срещат както при животните, така и при хората. 

В договорения текст профилатиката на болести има централно място, подчертава 

г-жа Паулсен: „включват се неща като биоразнообразието, доброто животновъдство, 

храненето, технологиите и употребата на лекарства“. 

Регламентът ще замени множество законодателни актове, най-старите от които 

датират от 1964 г. „Това е много добър пример за законодателство на европейско ниво. 

Хората, които работят с животни – фермери, ветеринари, месари, могат да 

прочетат този закон, тъй като е ясен и разбираем“, заявява шведската депутатка. 

Г-жа Паулсен посочва, че правилата ще имат влияние и върху собствениците на 

домашни животни: „Принципите са същите, независимо дали се грижиш за куче, котка 

или 3 000 прасета“. 

В миналото тя е ръководила собствена ферма и казва, че страстта й към правата на 

животните и безопасността на храните е подклаждана от спомените за тежките години по 

време на Втората световна война: „В продължение на няколко години бях много гладно 

дете и мечтата ми след установяването на мира бе да намеря храна и да напълнея“. 

Договореният текст ще трябва да премине през гласуване в комисията по 

земеделие в ЕП, а след това да бъде одобрен и от Парламента като цяло. 

 

 

Парламентът обяви отличените с наградата за 

европейски гражданин за 2015 г. 

 

Европейският парламент отличи 47 души или 

организации с наградата за европейски гражданин за 2015 г. 

за техния принос в европейското сътрудничество и за 

утвърждаване на общите ценности. В списъка на лауреатите, 

обявен на 3 юни 2015 г., е и Народно читалище „Бъдеще 

сега 2006“, което организира неформално образование в 

Родопите. 

Крайната селекция бе направена от комисия, ръководена от заместник-

председателката на ЕП Силви Гийом (С&Д, Франция).  

„Журито почете усилията на граждани да предоставят здравни грижи на най-

бедните, да предложат помощи под формата на храна, солидарност, образование, да се 

борят срещу радикализацията и за защита на правата на хората с различна сексуална 

ориентация. Това са европейски граждани, чиято ежедневна работа е основополагаща за 
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социалното единение на нашите страни, и аз се радвам, че Парламентът ги отличи“, заяви 

г-жа Гийом. 

Награждаването на лауреатите ще стане първо в отделните страни-членки, а през 

октомври 2015 г. ще се проведе обща церемония в Европейския парламент в Брюксел. 

Наградата за европейски гражданин 

Европейският парламент предоставя наградата за европейски гражданин от 2008 г. 

за проекти и инициативи, които улесняват презграничното сътрудничество, насърчават 

по-доброто разбирателство в ЕС или утвърждават европейските ценности като 

достойнство, свобода, солидарност. Наградата е със символична стойност. 

Всеки депутат в ЕП има право да предложи по един кандидат, който може да бъде 

отделен човек, група или организация. Национални журита от депутати подреждат 

номинираните според своите предпочитания. Крайното решение за носителите на 

наградата се взема от комисия, в която участват заместник-председатели на Парламента, 

бивши председатели на ЕП и други изтъкнати личности. 

 

 

Председателят на Генералната асамблея на ООН: 

Екологичният аспект е ключов за устойчивото 

развитие 

 

През 2015 г. ООН играе водеща роля за ред 

световни споразумения - нови цели за устойчивото 

развитие се очаква да бъдат договорени в Ню Йорк през 

септември; през декември в Париж ще се търси ново 

споразумение относно климата, а през юли 2015 г. в Адис 

Абеба ще се разисква финансирането на политиката за 

развитие. Председателят на Генералната асамблея на ООН Сам Кахамба Кутеса говори за 

всичко това пред комисиите по външни работи и развитие в ЕП на 3 юни 2015 г. След 

срещата г-н Кутеса отговори на нашите въпроси.  

Преди 15 години светът се обедини и се споразумя по амбициозна програма – 

Целите на хилядолетието за развитие. Кои са основните успехи на Целите? Какво следва 

оттук нататък? 

Целите на хилядолетието за развитие бяха успех, но най-важното е, че за пръв път 

светът се обедини и ги финансира. Сега трябва да надградим над постигнатото. Не можем 

да имаме устойчиво развитие, без да се заемем със социалните въпроси, с въпросите на 

развитието и на околната среда. Затова в новия набор от 17 цели за устойчиво развитие 

ние добавяме екологичния аспект. 

През декември 2015 г. в Париж се очаква ново споразумение за борба с промените 

в климата. ЕС полага усилия да дава пример в намаляването на емисиите въглероден 

диоксид, но европейските предприятия се притесняват за своята конкурентоспособност. 

Какво бихте им казали? Защо е важно да преминем към икономика с малки 

емисии? 

Важно е, защото морското ниво се качва и това поражда екзистенциална заплаха. 

Важно е човечеството да спаси планетата. 

Президентът на САЩ Барак Обама и китайският президент Си Дзинпин, лидери на 

два от най-големите замърсители в света, заявиха, че искат да работят по въпроса. 

Никога не съм виждал по-голямо желание от сега за постигане на споразумение. 

Както знаете, миграцията се превърна във важен политически въпрос в ЕС. Какво 

може да се направи според Вас, за да се гарантира безопасността на хората, бягащи от 

конфликти, бедност, климатични бедствия и търсещи убежище и по-добър живот в ЕС? 

Трябва да се направят няколко неща. На първо място, не трябва да бъде допускано 

хората да потъват и да умират. На второ, борба срещу трафикантите. Накрая и най-
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важно, трябва да се намери решение за причините. Това са или конфликти в съответните 

страни, или липсата на възможности пред хората. 

 

 

Графенът – един от чудодейните материали на 

21-ви век 

 
Огъваеми смартфони, по-леки самолети, 

подобрени контактни лещи. Всички тези продукти и 

още много други могат да станат реалност 

благодарение на графена. На 2 юни 2015 г. депутати 

разискваха с експерти потенциала за използването му 

в различни сектори – от електрониката до 

здравеопазването. „Науката е лесната част. За да 

развиеш технология, трябва да знаеш към какви продукти се стремиш, а отговорът трябва 

да дойде от индустрията“, заяви Нобеловият лауреат Константин Новосьолов, 

съоткривател на материала.  

Какво е графенът? 

Графенът е материал, съставен от един единствен слой въглеродни атоми, 

подредени в шестоъгълна решетка. Той е най-тънкият обект, който някога е бил създаван 

и е най-здравият познат материал, като същевременно е гъвкав и лек. Ако слоевете бъдат 

струпани един върху друг, се образува графитът, който ползваме за моливи. Графенът 

провежда електричество по-добре от повечето материали. Той е изолиран от Андре Гейм 

и Константин Новосьолов през 2004 г., като това носи на учените Нобеловата награда за 

физика през 2010 г. 

ЕС с водещи позиции в изследванията 

Европейският съюз и страните-членки ще инвестират 1 млрд. евро до 2024 г. в 

разработването на технологии, основани на графена, чрез инициативата “Graphene 

Flagship“, част от програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“. Целта е да се 

изведе графенът и подобни на него материали от лабораториите в обществото. 

Професор Новосьолов, който работи в Университета на Манчестър, описа така 

очакванията си от проекта: „Най-важният резултат би бил Европа да запази водеща роля 

в иновациите и производството в тази област. До края на 10-те години (на програмата), 

ние трябва да сме създали новия графен – новия чудодеен материал“. 

Епоха на графена? 

Семинарът в ЕП, организиран от отдела за научно-технологични алтернативи 

(STOA) и воден от Паул Рюбих (ЕНП, Австрия), разгледа възможностите за приложението 

на графена в области като електрониката, енергетиката и здравеопазването и неговото 

влияние върху икономиката и обществото. 

„Имаме нужда от повече подобни инициативи в приложните науки и от 

сътрудничество с индустрията“, призова Йежи Бузек (ЕНП, Полша), председател на 

комисията по промишленост и изследвания в ЕП. 

Ева Каили (С&Д, Гърция) заяви: „Каменната, бронзовата и желязната епохи са 

били белязани от един материал – носител на новите технологии. Може би сега 

навлизаме в епохата на графена.“ 
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Интелектуална собственост: как да защитим творбите на 

европейци в и извън ЕС 

 

Фалшифицираните продукти могат да нанесат много вреди 

както на онези, които са инвестирали за създаването на 

истинските, така и на крайните потребители, които могат да 

останат излъгани в очакванията си. Правата на интелектуална 

собственост съществуват, за да гарантират сигурност и защита на 

всички. На 8 юни 2015 г. Парламентът ще обсъди, а на следващия 

ден ще гласува два доклада за мерките срещу нарушенията на 

интелектуалната собственост в ЕС и извън него.  

В понеделник 8 юни 2015г. Парламентът ще разисква своите препоръки относно 

подготвените от Комисията стратегия за защита на интелектуалната собственост в страни 

извън ЕС и план за действие относно прилагането на правата върху интелектуалната 

собственост в ЕС. 

Стратегия за правата на интелектуална собственост в страни извън ЕС 

Развитието на технологиите, глобализацията, електронната търговия и 

прехвърлянето на производства в чужбина правят належащи действията за защита на 

интелектуалната собственост в страни извън ЕС. Една от мерките в стратегията е 

идентифициране на страни, в които защитата на тези права е слаба. 

Авторката на доклада на ЕП Алесия Мария Моска (С&Д, Италия) заявява: „За ЕС е 

важно да покаже, че възприемаме сериозно въпроса за правата на интелектуална 

собственост и че използваме позицията си в света, за да подобрим системите на защита в 

трети страни. ЕС има задължение да бъде глобален лидер по тези въпроси“. 

План за действие 

Мерките срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост в страните-

членки са предмет на другия доклад на ЕП. Планът за действие е насочен срещу 

нарушенията, които имат търговска цел, и една от мерките, формулирани в него, са 

информационни кампании за разясняване на последствията от нарушенията. 

Докладчикът на ЕП Павел Свобода (ЕНП, Чехия) заяви: „Нужни са ефективни 

кампании, особено сред младите, които да ни помогнат да разберем големите промени, 

особено в дигиталната сфера… Имаме общо разбиране с Комисията, че не трябва да се 

криминализира отделният потребител. Трябва също така да подкрепим малките и 

средните предприятия при защитата на техните права“. 

 

 

 

Равенство на половете: „Нужни са нови и трайни решения“ 

 

На 8 юни 2015 г. Парламентът ще дискутира нова 

стратегия на ЕС след 2015 г. за равенство между мъжете и 

жените. Резолюцията, подготвена от Мария Нойхл (С&Д, 

Германия), заявява, че напредъкът в ЕС е бавен и много още 

трябва да бъде направено срещу насилието над жените, 

отсъствието им от ръководството на компаниите, относно 

възможностите им за професионална реализация, както и в 

здравеопазването и образованието. Вижте нашата инфографика за (не)равенството на 

половете в ЕС и проследете дебата в ЕП.  

Равенството на половете е един от основополагащите принципи на ЕС. Към 

момента приоритетите в тази област са формулирани в стратегия, обхващаща периода 
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2010-2015 г. В понеделник, 8 юни 2015 г. депутатите ще дискутират в Страсбург 

следващата стратегия на ЕС в областта. 

„Ние имаме нужда от нови и същевременно трайни решения; от стратегия, която 

отчита множеството форми на дискриминация спрямо жените, и предлага способи за 

непрекъснато оценяване на предприеманите мерки“, заявява авторката на доклада на ЕП 

Мария Нойхл (С&Д, Германия). 

Европейският парламент гласува през април 2015 г. за баланс на половете в 

управителните съвети на компании и за борба с насилието спрямо жените. През май 2015 

г. депутатите призоваха Съветът да поднови преговорите относно нови правила за 

майчинството в ЕС. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

Седмицата в Съвета  

 

Съвет за асоцииране ЕС — Алжир 

 
Тази сутрин в Брюксел се състоя деветото заседание на Съвета за асоцииране 

ЕС — Алжир. 

Съветът за асоцииране бе председателстван от г-жа Могерини, върховен 

представител на Съюза по въпросите на общата външна политика и политика на 

сигурност и заместник-председател на Европейската комисия. Алжир беше представляван 

от Н.Пр. г-н Рамтан Ламамра, държавен министър и министър на външните работи и 

международното сътрудничество. 

Това поредно заседание на Съвета за асоцииране даде възможност на двете страни 

да изразят отново намерението си да укрепват двустранните отношения не само чрез 

прилагането на Споразумението за асоцииране, но и чрез амбициозен политически 

диалог. 

Във връзка с това Съветът за асоцииране предостави възможността да бъдат 

разгледани общите предизвикателства.  Двете страни направиха преглед на последните 

събития, свързани с Либия, с кризата в Мали и борбата срещу тероризма и 

предотвратяването на радикализацията. Освен това те се спряха на миграцията и 

енергийното сътрудничество, което тази година беше белязано от провеждането на 

първия диалог на високо равнище по въпросите на енергетиката. Проведен бе обмен на 

мнения и по актуалното състояние на интеграцията в Магреба. 

ЕС и Алжир констатираха, че вижданията им съвпадат по отношение на прегледа 

на европейската политика за съседство и отново изтъкнаха волята си през 2015 г. да 

приключат преговорите по Плана за действие. Именно в този контекст двете страни 

изразиха интерес от продължаването на политическите, институционалните и социално-

икономическите реформи в Алжир, насочени към укрепването на демокрацията и доброто 

управление чрез приобщаващ диалог с всички представители на гражданското общество. 

В този смисъл двете страни направиха преглед на приоритетите на двустранното 

сътрудничество, в т.ч. диверсификацията на икономиката и укрепването на участието на 

гражданите в обществения живот. 

Страните обсъдиха и защитата на правата на човека. ЕС приветства последните 

реформи, приети в областта на утвърждаването на правата на жените. Относно правото 

на сдружаване и на събиране ЕС насърчи Алжир да засили сътрудничеството си със 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150518STO56080/html/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150518STO56080/html/
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системата на ООН с цел да се доближи още повече до международните стандарти в тази 

област. 

Що се отнася до техническото сътрудничество, двете страни подписаха протокол 

към Споразумението за асоцииране, който да позволи на Алжир да участва в евро-

средиземноморските програми. Алжир ще може да участва в 20 програми на ЕС, като 

COSME (за МСП), „Хоризонт 2020“ (за научните изследвания) или „Творческа Европа“ 

(култура и медии). 

 

 

Среща на върха на Г-7 през 2015 г. в Германия 

 

Срещата на върха на Г-7 ще се проведе в замъка 

Елмау, Германия, на 7 и 8 юни 2015 г. 

На 7—8 юни 2015 г. Германия ще бъде домакин на срещата 

на държавните и правителствените ръководители от Г-7. 

Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер ще представляват ЕС на 

срещата на върха. 

Обсъжданията ще бъдат съсредоточени върху световната икономика, както и върху 

ключови въпроси, свързани с външната политика, политиката на сигурност и развитие: 

осъществяването на обща външна политика и политика на сигурност 

международната търговия 

изменението на климата и енергийната сигурност 

програмата за развитие за периода след 2015 г. 

Лидерите от Г-7 ще се срещнат също така с държавни и правителствени 

ръководители на африкански държави, за да обсъдят начините, по които могат да 

подпомогнат усилията за реформи, мир и сигурност, както и растежа и устойчивото 

развитие на африканския континент. 

Среща на върха на Г-7, Германия, 7—8 юни 2015 г.  

 

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. 

http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/international-summit/2015/06/7-8/
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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." 

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 

 

ОЛАФ отчита силни разследвания и сериозни резултати през 2014 г. в битката за 

защита на парите на европейските данъкоплатци 

 

През 2014 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е постигнала 

отлични резултати в борбата с измамите в цяла Европа. ОЛАФ е завършила успешно 

голям брой разследвания като едновременно с това е намалила срока на тяхната 

продължителност. Издадени са рекорден брой препоръки за последните 5 години. Това 

отбелязва докладът на ОЛАФ за изтеклата година. 

Службата е препоръчала възстановяване общо на 901 милиона евро във бюджета 

на ЕС, с които да бъдат финансирани други проекти. Представените днес данни за 

работата на ОЛАФ през 2014 г. потвърждават, че през последните години службата става 

все по-ефективна и постига реални резултати в борбата за защита на средствата на 

европейските данъкоплатци. 

"Мисията на ОЛАФ е да следи, разследва и предотвратява измами свързани с 

европейски средства. Нашата работа води до конкретни резултати. Тя обезпечава 

използването на европейските средства за целите, за които са предвидени, като по този 

начин помага за създаването на работни места и на икономически растеж в Европа.", каза 

г-н Джовани Кеслер, генерален директор на ОЛАФ, на пресконференция днес. 

"Резултатите от нашата разследваща дейност през 2014 г. потвърждават добрата 

работа свършена от ОЛАФ през изминалата година. Концентрирахме се върху случаи 

където нашата намеса е най-необходима и може да донесе истинска добавена стойност – 

комплексни разследвания в сфери като структурни фондове, митници, контрабанда, 

търговия и външна помощ. Тези разследвания ще доведат до възстановяване на 

значителни средства към бюджета на ЕС." 

 

 
 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 
 
 
 

 

 
Инициативи на ЕС  
 

Устойчив растеж и достойна работа: темата на нашия 

фотоконкурс през юни 

 
Заемете позиция и уловете мига. Каним Ви за участие в 

нашия фотоконкурс за 2015 г., вдъхновен от Европейската 

година за развитие. Всеки месец до септември ние обявяваме 

различна тема, свързана с политиката за развитие, както и нашата снимка фаворит от 

предишния месец. Изпратете ни Вашата снимка по новата тема заедно с формуляр за 

участие и можете да получите покана да направите фоторепортаж от пленарно заседание 

на ЕП в Страсбург.  

Как да участвате 
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Можете да изпратите снимката си и заявката за участие на имейл: webcom-

flickr@europarl.europa.eu. Крайният срок за снимки по шестата тема – „Устойчив 

екологосъобразен растеж, достойна работа и предприятия“, е 28 юни в полунощ 

централноевропейско време. 

Редакционен комитет избира измежду подадените снимки десетте най-добри, а от 

тях определя и победител за месеца. Победителят за месеца става автоматично и 

финалист за наградата на журито. В същото време десетте най-добри снимки за всеки 

месец са обявени на нашите профили във Flickr, Facebook и Google+, където всеки един 

може да гласува за своя фаворит. Най-харесваната снимка в края на конкурса ще бъде 

обявена за победител на публиката. Авторите на двете снимки победители - на журито и 

публиката ще бъдат поканени на пленарното заседание в Страсбург през ноември 2015 г. 

Резултатите от конкурса през май 2015 г. 

Журито избра снимката "Тиха река" на Клаудия Батища за най-добра по петата 

тема от конкурса - "Мир и сигурност". Тя показва лодка, която се носи мирно по река 

Тагус. Клаудия е на 40 години от Португалия, обича да снима и описва интуицията си 

като свой учител. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода май- юни 2015 г. 

 
 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да бъде 
приета от името на Европейския съюз във връзка с някои резолюции, които ще бъдат 
гласувани в рамките на Международната организация по лозата и виното (OIV) 

COM(2015) 
280 

04/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад относно 
политиката в областта на конкуренцията за 2014 година - {SWD(2015) 113 final} 

COM(2015) 
247 

04/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от 
името на Съюза в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на 
Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на 
правила № 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 107, 109, 117, 134 и 135 на 
ООН, новото правило на ООН относно безопасността на електрическите превозни средства от 
категория L и измененията на Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните 
средства (R.E.3) 

COM(2015) 
248 

03/06/2015 

ДОКЛАД 

COM(2015) 
279 

03/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ C(2015) 3773 03/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Консултация за 
възможностите за риболов за 2016 година в рамките на общата политика в областта на 
рибарството 

COM(2015) 
239 

02/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Единадесети доклад относно прилагането на Регламент 
(ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и положението, произтичащо от прилагането 
му, обхващащ периода от 1 януари до 31 декември 2014 г. - {SWD(2015) 108 final} 

COM(2015) 
235 

02/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на 
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от 
Финландия — EGF/2015/001 FI/Broadcom) 

COM(2015) 
232 

02/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение COM(2015) 29/05/2015 

mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24375/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24375/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24375/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24378/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24378/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24378/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24377/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24377/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24377/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24377/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24377/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24377/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24377/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24386/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24387/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24362/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24362/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24362/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24376/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24376/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24376/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24384/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24384/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24384/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/24339/
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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 

231 

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 
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) 
228 

29/05/2015 

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 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА В съответствие с член 16 
от Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година 
относно детергентите, по отношение на употребата на фосфати в потребителските детергенти 
за автоматични съдомиялни машини [Текст от значение за ЕИП] 

COM(2015) 
229 

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 за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за 
изпълнение 2013/463/ЕС за одобряване на програма за макроикономически мерки за Кипър 

COM(2015) 
237 

27/05/2015 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

06/06/2015 L142 C189 

05/06/2015 L139 L140 L141 C186 C187 C188 
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