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Тема на седмицата 
 

 

Споразумението за климата в Париж: 

„Ясна линия за политиката в 
следващия век“ 

 

Европейският парламент изпрати 15 депутати на 

конференцията за климата в Париж, за да 
отстояват амбициозна позиция за мерките 

срещу глобалното затопляне. След дълги и 
сложни преговори на 12 декември 2015 г. се 

стигна до приемането на историческо световно 
споразумение между 196 участнички в 

преговорите. 
Разговаряхме с ръководителя на 

делегацията на ЕП Джовани Ла Вия (ЕНП, 
Италия) за значението на договореностите и за отражението им върху законодателната 

работа на Парламента.  

Каква беше ролята на делегацията на ЕП на конференцията за климата? 
Ние се срещнахме с представители на развити и развиващи се страни, на 

коренното население на засегнати земи, на неправителствени организации и на други 
участници в процеса. Ние се запознахме с техните възгледи за евентуалното 

споразумение, като целта ни беше да подкрепим другите европейски институции в 
усилията за постигане на съгласие. 

Вие вече сте присъствал на няколко срещи на високо равнище за климата. Какво 
отличаваше тази в Париж от другите? 

Най-важното нещо беше, че постигнахме амбициозно споразумение. На предишни 

конференции ние многократно обсъждахме как да се намалят щетите от измененията в 
климата, как да се адаптираме и как да финансираме политиката за климата. Сега 

постигнахме амбициозно крайно споразумение, което ще носи ползи за следващите 
поколения. 

Как споразумението ще се отрази на работата на Парламента? 
Ние сме готови да започнем работа по ново законодателство в съответствие с 

крайното споразумение. Ще трябва да направим възможно най-доброто, за да постигнем 
целите, които сме предложили за ЕС. 

Ние сме готови да намалим емисиите си на парникови газове и трябва да изготвим 

конкретно законодателство в тази област. Трябва да увеличим енергийната си 
ефективност и да положим повече усилия по отношение на енергията от възобновяеми 

източници. Целта те да достигнат 30% от общото производство на енергия е един от 
главните въпроси, които ще трябва да дискутираме в Европейския парламент, за да 

стигнем в крайна сметка до решение на проблема с енергийното производство в 
средносрочен план. 

Какви са предстоящите стъпки? 
Сега започва дълъг процес – през следващата година ние трябва да обсъдим 

резултатите от преговорите както на ниво страни-членки, така и в Съвета, но също и в 

Парламента. 
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Трябва да ратифицираме споразумението в Европейския парламент и се надявам, 

че голямо мнозинство ще гласува в подкрепа на крайния текст. Основното предложение 

от доклада на ЕП е залегнало в крайния текст. Това споразумение очертава ясна линия за 
бъдещето на политиката за климата в следващия век. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 
 

 
 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 

 

 
 

Развитието на парламентарните контакти, задълбочаването на икономическото 
сътрудничество и партньорството в сферите на науката, образованието и 

културата обсъдиха на среща председателят на Народното събрание Цецка 
Цачева и министър-председателят на Грузия Иракли Гарибашвили 

 

Развитието на парламентарните контакти, задълбочаването на икономическото 
сътрудничество и партньорството в сферите на науката, образованието и културата 

обсъдиха на среща председателят на Народното събрание Цецка Цачева и министър-
председателят на Грузия Иракли Гарибашвили. 

За България Грузия е важен партньор и ние разчитаме много на дългосрочно и 
взаимноизгодно партньорство с акцент върху икономическото сътрудничество, отбеляза 

председателят на българския парламент. Цецка Цачева оцени като отлични двустранните 
отношения на парламентарно ниво, особено между парламентарните комисии и групите 

за приятелство. Според нея съществуват все още неизползвани възможности и 

перспективи за разширяване и задълбочаване на икономическите контакти между 
България и Грузия. 

Трябва да работим за улесняването на преките контакти между гражданите и 
бизнеса, допълни тя. Според председателя на парламента важно е да се потърсят 

възможности и за преки въздушни съобщения между двете страни, което ще бъде от 
полза не само за бизнес-контактите, но и за културния обмен, за общуването между 

хората. 
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България подкрепя Грузия по пътя й към европейска и евроатлантическа 

интеграция, заяви председателят на Народното събрание. Цецка Цачева поздрави госта и 

за подписания по-рано междуправителствен Меморандум за сътрудничество в областта на 
европейската и евроатлантическата интеграция, който оцени като нов израз на 

последователната подкрепа на България за европейската перспектива на Грузия. 
Енергийната сигурност и енергийната политика бяха също сред темите на 

разговора. Подчертано бе, че Грузия е важен партньор в реализирането на проекти за 
диверсификация на източниците и маршрутите на доставка на природен газ за Европа и 

България. 
Ние работим активно за задълбочаването на приятелските отношения с вашето 

правителство, заяви грузинският премиер Иракли Гарибашвили. Имаме и стабилна база, 

върху която да продължим сътрудничеството във всички области от взаимен интерес, 
допълни той, като акцентира по-специално на областите енергетика, транспорт, търговия 

и комуникации. 
Ценим подкрепата на България за присъединяването на Грузия към Европейския 

съюз и за евроатлантическата ни интеграция, отбеляза Иракли Гарибашвили, като 
подчерта, че това е крайъгълен камък на външната политика на страната. Той оцени като 

много ползотворно посещението си в България и допълни, че Грузия е много отговорен 
партньор и ще продължи да провежда прагматична и отговорна политика в региона. 

 

 
 

 
 

 

Предстоящи събития  
 
15/12/2015 

18:00 Заседание на Комисия по земеделието и храните  
 

 
 

 
 

 

Годишна работна програма   

 
 

 

 
 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)  
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7917
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 
 

ЕК приема ангажименти от „БЕХ“ за отваряне на 
българския пазар на едро на електрическа енергия 

 
Комисарят по политиката в областта на конкуренцията 

Маргрете Вестегер заяви: „Териториалните ограничения, които 

разделят енергийните пазари по протежение на националните 
граници, ни пречат да постигнем истински европейски енергиен 

съюз. Днешното решение ще сложи край на тези ограничения в 
България и ще направи българския пазар на едро на 

електроенергия по-открит и прозрачен“, съобщава Рапид 
Опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията 

Държавното предприятие БЕХ е историческият енергиен оператор 
в България. Комисията имаше опасения, че БЕХ може да е 

злоупотребило с господстващото си положение на пазара на 

доставка на едро на електроенергия по свободно договорени цени (т.е. нерегулирани 
цени) в нарушение на антитръстовите правила на ЕС (член 102 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз — ДФЕС). По-специално Комисията проучи 
клаузите на договорите за доставка на електроенергия, сключени между дъщерните 

производствени дружества на БЕХ и трети страни (напр. търговци), които налагат 
ограничения за това къде тези трети страни могат да препродават електроенергията, 

закупена от БЕХ. 
Ангажиментите на БЕХ 

За да отговори на опасенията на Комисията, БЕХ пое ангажимент да предлага 

определени количества електроенергия на независимо опериран пазар "ден напред" на 
новосъздадена енергийна борса в България. Енергийните борси гарантират анонимното 

търгуване на електроенергия (т.е. продавачът не може да проследи електроенергията, 
която продава). Това предотвратява налагането от страна на продавача на териториални 

ограничения за препродажба. 
По-конкретно, БЕХ ще създаде енергийна борса с помощта на независима трета 

страна, притежаваща експертен опит в тази област, и ще прехвърли контрола върху 
собствеността на новата енергийна борса на българското Министерство на финансите. 

Тези мерки ще гарантират независимостта на енергийната борса. 

В допълнение към това и за да се гарантира ликвидността на борсата, БЕХ ще 
предлага предвидени минимални количества електрическа енергия на българската 

енергийна борса за период от пет години. Тези количества ще бъдат предлагани за 
продажба на пазара ден напред с максимална резервирана цена, основана на пределните 

разходи на дъщерните производствени дружества на БЕХ. Предлаганите количества ще 
варират за всеки отделен час в съответствие с модела на потребление на електроенергия 

в България. 
След като подложи на пазарен тест ангажиментите, първоначално предложени от 

БЕХ, Комисията е удовлетворена, че тези ангажименти ще отговорят на нейните опасения 

относно конкуренцията. Те ще улеснят търговията с електроенергия, ще подобрят 
ценовата прозрачност на пазара и ще насърчат интеграцията на българския пазар на 

едро на електрическа енергия с пазарите на съседните държави. 
Ето защо Комисията направи ангажиментите задължителни от правна гледна точка 

за БЕХ и неговите дъщерни дружества. 
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Източник: Europe.bg 
 

 
 

  

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 
Културното разнообразие в ЕС: „Всички сме хора с общи 

стремежи и тревоги“ 
 

Последните събития в Европа изведоха на преден план 
въпросите за маргинализацията и екстремизма. На 7 декември 

2015 г. комисията по култура и образование прие доклад за 
ролята на междукултурния диалог и образованието в 

популяризацията на основните ценности на ЕС. Авторката на 

доклада Джули Уорд (С&Д, Великобритания) е убедена, че верният път е свързан с 
приобщаването: „Ние имаме един свят и трябва да намерим начин да се уважаваме 

взаимно и да сме толерантни едни към други“, заяви тя преди гласуването.  
Много хора обвиняват мултикултурализма за терористичните нападения в Европа 

напоследък. Каква е Вашата гледна точка? 
Тези атентати се извършват от едно нищожно малцинство от хора, които в много 

отношения са повредени. Атентатите не са въобще следствие на мултикултурализма, а на 
отхвърлянето. Аз представлявам северозападна Англия, където влиза Манчестър – едно 

изключително сплотено общество, в което хора от различни етноси работят заедно по 

широк набор от съвместни проекти. Това, което виждам, е положителният начин, по който 
хора от различен произход се обединяват, за да изградят един от най-успешните и 

динамични градове в света. 
Какви мерки са нужни тогава, за да насърчим интеграцията и социалното 

сплотяване на ниво ЕС? 
Образованието има ключово значение. Децата не се раждат, за да мразят, затова е 

важно да се захванем с нещата още от ранна възраст. Понякога се страхуваме от 
различията и най-добрият начин да се справим с това е да разговаряме с хората, да 

споделяме своите различни традиции. В училищата в Манчестър например децата почитат 

мюсюлманските празници, но също и еврейските, християнските и индуистките празници. 
Споделянето на културни практики обогатява обществото. 

В някаква степен медиите легитимират расизма. Тезата е, че вината винаги е в 
някой друг – за кризата, за липсата на заетост и така нататък. Освен това смесването на 

понятията „мигранти“ и „бежанци“ също води до култура на страха. Когато обаче хората 
се съберат и поговорят честно за културата си, те откриват, че всички ние сме човешки 

същества с общи стремежи и тревоги. Това е най-важното. 
Смятате ли в такъв случай, че мигрантите и бежанците обогатяват новоприелите ги 

общества? 

Дори когато погледнем собствената си история, можем да открием много 
положителни примери, свързани с миграцията. Част от моите предци са избягали от 
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преследването на хугенотите във Франция. Те са донесли богатство и умения и са 

помогнали за основаването на търговията с дантела в Нотингам. Погледнете и 

националната здравна система във Великобритания, която днес разчита на труда на 
мигранти. Хората от развиващите се страни и тези, избягали от ужасни беди, обикновено 

са много предприемчиви. 
Що се отнася до маргинализацията и липсата на толерантност, трябва да се поучим 

от историята. Това изисква да си припомним някои трудни истини за кървавата история 
на Европа. Не искаме да видим завръщането на расизма. В крайна сметка когато 

определяш част от хората като „други“, ти правиш стъпки към геноцида. Затова казвам: 
да погледнем миналото и да не позволим това да се случва отново. 

 
 

Дебат за миграцията от Африка към Европа: трябва да се 

заемем с причините 
 

Депутати от Европейския парламент и от парламентите на 
страни от Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския регион 

обсъдиха миграционния поток, човешките права и защитата на 

бежанците по време на дебат в Брюксел във вторник. Повечето 
постигнаха съгласие, че е нужно да се търсят решения на корените на проблема, 

пораждащ миграционната вълна – бедността, войните и липсата на права на човека. В 
същото време някои предупредиха, че можем да очакваме и бежанци заради климатични 

бедствия.  
Дебатът бе част от 30-тата сесия на парламентарната асамблея на ЕС и страните от 

Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския регион. Той бе председателстван от Луи 
Мишел (АЛДЕ, Белгия), който припомни, че „2015 година отбелязва мрачен рекорд: над 3 

500 мигранти загубиха живота си в Средиземно море“. 

Корените на проблема 
За мнозина изказали се решението на кризата с мигрантите е свързано с 

преодоляването на проблемите, които карат хората да напускат домовете си в търсене на 
по-добър живот. 

Аджеду Уейду от Чад заяви: „Ако войната не свърши, ще има още мигранти“. 
Марлене Мици (С&Д, Малта) посочи, че „единственият начин да решим проблема с 

миграцията е да лекуваме причините вместо да гасим пожари“. 
 

Бодил Валеро (Зелени/ЕСА, Швеция) каза, че можем да очакваме „повече бежанци в 

бъдеще, не само по военни и икономически причини; ще видим и бежанци заради 
климата“. 

Положителната страна на миграцията 
За Катрин Биърдър (АЛДЕ, Великобритания) „от мигрантите могат да се извлекат 

много ползи – например, запълване на работни места, изискващи ниски или високи 
умения, които местните общности не могат или не искат да запълнят“. Тя добави, че 

млади мигранти, учещи в ЕС, могат да са от полза за своите страни след завръщането си. 
Елми Обсие Вайс от Джибути обаче каза, че „тези хора емигрират и това не е 

задължително хубаво нещо за развиващите се страни“. 

Отговорността на Европа 
Михаел Галер (ЕНП, Германия) напомни, че „като европейци ние имаме много 

работа, за да постигнем съгласие помежду си, и ние трябва да се свържем с нашите 
партньори от страните от Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския регион“. 

Лидия Сенра Родригес (ЕОЛ/СЗЛ, Испания) призова да „отхвърлим действията на 
страни…, които отпращат мигрантите и използват насилие, за да ги държат в нечовешки 

условия“. 
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Според Нети Балдех от Гамбия „щом насърчавахме Арабската пролет, ще трябва да 

можем да се погрижим за европейската зима.“ 

 
 

Европейска година за развитие: ангажиментът на 
ЕП в борбата с глада и бедността 
 

Подкрепата за развиващите се страни за 
премахване на бедността и глада по света бе основна 

тема на 2015 г., определена за Европейска година за 
развитие. Европейският парламент игра активна роля в 

ред ключови събития, които очертаха глобалните цели в 
тази насока в дългосрочен план. „За нас това бе 

възможност да приобщим гражданите към работата на европейските институции в 

политиката за развитие“, заяви председателката на комисията по развитие на ЕП Линда 
Макавън (С&Д, Великобритания).  

Европейската година за развитие бе открита официално през януари в Рига в 
началото на латвийското председателство на ЕС. През юни в Брюксел се състояха 

Европейските дни на развитието - форум за дебат на високо равнище по ключовите 
въпроси, които предстоеше да бъдат решени в рамките на годината на конференции в 

Адис Абеба, Ню Йорк и Париж. 
Също през юни депутати от ЕП посетиха Световното изложение в Милано, за да 

насърчат усилията за подобряване на сигурността в доставките на храни на световно 

равнище, да привлекат вниманието към проблема с хвърлянето на годни за употреба 
храни и да насърчат налагането на по-здравословен начин на живот. 

През юли делегация на Парламента начело с г-жа Макавън взе участие в 
международната конференция за финансиране на политиката за развитие в етиопската 

столица Адис Абеба. Там бе постигнато световно споразумение за начина за набиране на 
средства за политиката за развитие. 

През септември в Ню Йорк световните лидери приеха нови 17 цели за устойчиво 
развитие, които заменят формулираните през 2000 г. Цели на хилядолетието. В работата 

на конференцията се включиха и депутати от ЕП. 

Парламентът участва и на конференцията за климата в Париж, която трябва да 
доведе до споразумение за осигуряването на финансова помощ на развиващите се страни 

за реализиране на целите в борбата с климатичните изменения. Прочетете за работата на 
депутатите, водени от председателя на парламентарната комисия по околна среда 

Джовани Ла Вия, на нашата специална страница и на блога ни в Storify. 
 

 
 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20150618STO67818/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150717IPR83333/The-Addis-Ababa-Action-Agenda-is-adopted.-Now-action-must-follow
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150923STO94355/Development-summit-how-to-translate-ambitious-goals-into-concrete-proposals
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20141118TST79414/html/Preparing-Paris-2015
https://storify.com/europarl_en/european-parliament-at-cop21
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Седмицата в Съвета  

 

По-ефективни процедури за издаване на сертификати за безопасност и 

разрешения за пускане на возила на европейския железопътен транспорт: 
Съветът приема правните актове 

 
На 10 декември 2015 г. Съветът прие позицията си на първо четене по директивите 

относно безопасността и оперативната съвместимост на железопътния транспорт и 
регламента относно Европейската железопътна агенция (ERA). Взети заедно, тези 

законодателни актове съставляват техническия стълб на четвъртия железопътен пакет. За 
да приключи процедурата, те ще трябва да бъдат официално одобрени от Европейския 

парламент на второ четене.  

За повече информация за новите системи вж. нашето съобщение за печата от юни 
2015 г. (линка по-долу). 

В момента се водят преговори с Парламента по другите предложения в рамките на 
четвъртия железопътен пакет, известни като политически или пазарен стълб. 

Позиция на Съвета на първо четене относно безопасността на железопътния 
транспорт  

Позиция на Съвета на първо четене относно оперативната съвместимост на 
железопътния транспорт  

Позиция на Съвета на първо четене относно Европейската железопътна агенция 

(ERA)  
Нови системи за одобряване на оперативната съвместимост и безопасността на 

железопътния транспорт: Корепер дава своето одобрение  
Към страницата за заседанията  

 
 

 
Манипулиране на пазарните референтни показатели: Съветът потвърди 

постигнатото с ЕП споразумение за по-строги правила 

 
 

На 9 декември 2015 г. Комитетът на постоянните представители одобри от името 
на Съвета компромиса, договорен с Европейския парламент, относно правилата, насочени 

към гарантиране на по-голяма точност и достоверност на референтните показатели, 
използвани за целите на финансови инструменти. 

„Приемането на този регламент ще помогне да се възстанови доверието в 
достоверността на референтните показатели и ще увеличи тяхната сила и надеждност, 

като по този начин ще засили доверието във финансовите пазари и ще предотврати нови 

скандали с манипулиране“, заяви Пиер Граменя, министър на финансите на Люксембург и 
председател на Съвета. 

Споразумението с Европейския парламент беше постигнато по време на тристранна 
среща в Страсбург на 24 ноември 2015 г. Представителите на Съвета и на Парламента 

проведоха седем тристранни срещи, след като договориха съответните си позиции за 
преговорите през февруари и май 2014 г. 

Манипулиране на референтни показатели 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10580-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10580-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10579-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10579-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10578-2015-INIT/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10578-2015-INIT/bg/pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/06/30-approval-rail-interoperability/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/06/30-approval-rail-interoperability/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/tte/2015/12/10-11/
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Неотдавнашните случаи на манипулиране на референтни показатели на лихвени 

проценти като Libor и Euribor изостриха вниманието към значението на референтните 

показатели и тяхната уязвимост. Ценообразуването на много финансови инструменти и 
финансови договори зависи от точността на референтните показатели. Съмнения в 

достоверността на индексите, използвани като референтни показатели, могат да 
подкопаят доверието в пазара, да причинят загуби за потребителите и инвеститорите и да 

нарушат функционирането на реалната икономика.  
Цели 

Референтните показатели са податливи на манипулиране, когато съществуват 
конфликти на интереси и се използва лична преценка и когато не са под адекватно 

наблюдение. Целите на регламента са следните: 

да се подобрят управлението и контролните механизми, които се прилагат по 
отношение на процеса на изработване на референтните показатели, и по-специално да се 

гарантира, че администраторите избягват конфликти на интереси или поне ги управляват 
успешно; 

да се подобри качеството на входящите данни и на използваните методологии от 
администраторите на референтни показатели; 

да се гарантира, че доставчиците на входящи данни за изработването на 
референтните показатели са обект на подходящи механизми за контрол, по-специално с 

цел да се избегнат конфликтите на интереси; 

да бъдат защитени потребителите и инвеститорите чрез по-голяма прозрачност и 
подходящи права на обезщетение. 

Регламентът 
С регламента ще бъде въведен правнообвързващ кодекс за поведение на 

доставчиците (на входящи данни), който изисква използването на стабилни методологии 
и достатъчни и надеждни данни. По-специално в него се призовава за използването на 

входящи данни за действителни сделки, където е възможно. Но ако данните за сделките 
не са достатъчни, могат да се използват други данни. 

Обхватът на регламента е широк, макар че референтните показатели, за които се 

счита, че са от критично значение, ще подлежат на по-строги правила, включително 
правомощието на съответния компетентен орган да изисква задължително подаване на 

входящи данни. Регламентът няма да се прилага за изработването на референтни 
показатели от централните банки и при някои обстоятелства от централни контрагенти и 

публични органи.  
Администраторите на референтни показатели ще трябва да подават заявления за 

издаване на лиценз и ще подлежат на надзор от страна на компетентния орган на 
държавата, в която са разположени.  Ако даден администратор не спазва разпоредбите на 

регламента, компетентният орган може да отнеме или да прекрати неговия лиценз. От 

администраторите ще се изисква да разполагат с подходящи механизми за управление и 
контрол, за да се избегнат конфликти на интереси. 

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) ще координира надзора на 
администраторите на референтни показатели от страна на националните компетентни 

органи. За критичните референтни показатели ще се създаде колегиум на националните 
надзорни органи, включващ ESMA, като той ще взема ключови решения.  

Три категории референтни показатели 
Към референтните показатели ще се прилагат изисквания, които съответстват на 

техния размер и естество, като същевременно ще се спазва един основен набор от 

минимални изисквания в съответствие с международно договорените принципи на 
Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO). 

Критични референтни показатели: Тези, които се използват за определяне на 
стойността на финансови инструменти или финансови договори или за определяне на 

резултатите на инвестиционни фондове и чиято обща стойност е най-малко 
500 млрд. евро въз основа на всички видове матуритети на референтния показател; или 
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референтните показатели, които се основават на входящи данни, предоставени главно от 

доставчици, разположени в една държава членка, и които са признати за критични в тази 

държава членка. Референтни показатели на стойност най-малко 400 млрд. евро могат 
също да се считат за критични, ако за тях няма или има много малко подходящи пазарно-

ориентирани заместители, както и ако тяхното отсъствие би оказало силно 
неблагоприятно въздействие върху интегритета на пазарите, финансовата стабилност, 

потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и 
корпорациите. 

Значими референтни показатели, използвани за определяне на стойността на 
финансови инструменти или финансови договори или за определяне на резултатите на 

инвестиционни фондове, с обща средна стойност най-малко 50 млрд. евро въз основа на 

всички видове матуритети или други срокове на падеж на референтния показател за 
период от шест месеца. Значимостта на референтните показатели под този праг може да 

бъде повишена, ако те оказват силно въздействие върху пазарите и ако за тях няма или 
има много малко подходящи пазарно-ориентирани заместители. 

Референтните показатели с малка значимост са обект на лек регулаторен режим 
въз основа на механизма за „изпълнение или обяснение“, т.е. общи принципи, 

съответстващи на международно договорените принципи на IOSCO. 
Отделни режими 

За стоковите референтни показатели, референтните показатели на лихвени 

проценти и определяните с помощта на регулирани данни референтни показатели, обаче, 
ще се прилагат специални режими: 

За стоковите референтни показатели на стойност над 100 млн. евро се прилагат 
принципите за агенциите за докладване на цените на петрола, публикувани от IOSCO на 

5 октомври 2012 г. Тези принципи служат като световен стандарт за регулаторните 
изисквания по отношение на референтните показатели. Те са утвърдени от Г-20 през 

2012 г. и обхващат структурите за управление, механизмите за контрол, достоверността и 
управлението на конфликти. 

За референтните показатели на лихвени проценти, които са по-податливи на 

конфликти на интереси и на манипулиране на данни, се прилагат допълнителни 
изисквания, свързани с входящите данни и техните доставчици. 

Референтните показатели, определяни въз основа на регулирани данни, са 
освободени от някои изисквания, тъй като естеството на данните, които се използват за 

тяхното определяне, е такова, че е по-трудно те да бъдат манипулирани или да бъдат 
свързани с конфликти на интереси. 

Режим по отношение на трети държави 
Референтните показатели, изработвани от държави извън ЕС, ще се използват от 

поднадзорните субекти в ЕС при режими на „признаване“ или „утвърждаване“ въз основа 

на съответствие с принципите на IOSCO. 
Освен това режим на частична еквивалентност ще улеснява еквивалентността по 

отношение на трети държави, които не планират в обозримо бъдеще да въведат цялостни 
режими за всички видове референтни показатели, но които са въвели или може да 

въведат специални правила за някои видове референтни показатели или администратори 
на референтни показатели, като напр. някои видове референтни показатели на лихвени 

проценти. 
Приемане на регламента 

Следващият етап е регламентът да бъде предаден на Европейския парламент за 

гласуване на първо четене и на Съвета за окончателното му приемане. 
Компромисен текст относно показателите  

 
 

Източник: страницата на Съвета 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14985-2015-INIT/bg/pdf
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Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
Люксембург 

1 юли — 31 декември 2015 г. 
 

От 1 юли 2015 г. ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС 

преминава в ръцете на Люксембург – една от най-малките, но и най-опитни страни-
членки. Тя ще трябва да се заеме с редица сложни проблеми, някои от които са кризата с 

гръцкия дълг, миграционния натиск, подготовката за конференцията за климата в Париж 
през декември. Попитахме шестимата евродепутати от страната за техните възгледи 

относно предизвикателствата пред новото председателство.  

Жорж Бах (ЕНП) 
Като член на комисията по транспорт за мен е важно четвъртият законодателен 

пакет за железопътния транспорт да бъде финализиран с удовлетворителен резултат за 
компаниите, за клиентите, но също така и за заетите в сектора. Растежът и заетостта са 

главни приоритети в социалната сфера. Очаквам да видя конкретни мерки за младежка 
заетост, но също така предложения за борба с дългосрочната безработица и за 

повишаване на заетостта при жените. 
Франк Енгел (ЕНП) 

Предизвикателствата пред едно люксембургско председателство рядко, да не кажа 

никога, не са били така многобройни и така големи: миграционната криза; гръцката 
криза е в най-острата си фаза; Великобритания иска една Европа, която не съществува и 

заплашва да напусне онази Европа, която познаваме. Ако това не е достатъчно, на 
европейската икономика й липсват инвестиции, динамизъм и растеж. Невъзможно е да се 

оправи всичко това за шест месеца, но да се управлява по най-добрия начин е в съгласие 
с традициите на люксембургските председателства. Трябва да успеем – както често се 

случва, нямаме друг избор. 
Вивиан Рединг (ЕНП) 

Само чрез прилагане на последователни политики от всички страни-членки можем 

да преодолеем предизвикателствата пред нас. Люксембург трябва да даде нов тласък за 
това. В икономически план, растежът и стабилността могат да дойдат от създаването на 

истински общ цифров пазар, от задълбочаването на икономическия, паричен и финансов 
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съюз, както и от сключването на балансирани търговски споразумения. В политически 

план, Люксембург може да демонстрира лидерство в уравновесяването на отношенията 

между Европа и нейните съседи и в даването на твърд отговор на външни заплахи. 
Мади Делво (С&Д) 

Миграцията със сигурност ще бъде едно от главните предизвикателства пред 
люксембургското председателство. Ние отворихме нашите вътрешни граници, сега трябва 

да направим следваща стъпка и да си дадем единна политика спрямо бежанците и 
мигрантите. Цифровият пазар, енергетиката, насърчаването на иновациите и 

креативността в Европа са други големи предизвикателства. Не трябва да забравяме и 
трънливите въпроси за ТПТИ (споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ - 

бел.ред.) и LuxLeaks (за данъчното третиране на компании - бел.ред.). Европа се нуждае 

от нова динамика, основана на повече солидарност. Изградихме икономически съюз, 
макар и не идеален, нека започнем заедно създаването на съюз в полза на гражданите. 

Шарл Гьоренс (АЛДЕ) 
Отдавна е известно, че конференцията за климатичните промени в Париж ще бъде 

основното предизвикателство за люксембургското председателство. Бих искал да видя 
напредък също така по данъчните въпроси и реализиране на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции. Успехът на председателството ще зависи от способността му 
да направи ЕС по-единен и последователен. 

Клод Тюрм (Зелени/ЕСА) 

Призвани сме да удържим глобалното затопляне в рамките на 2°C до края на века. 
Люксембургското председателство ще трябва да обедини 28-те страни-членки 

около една амбициозна обща позиция и да поведе делегацията на ЕС на конференцията в 
Париж, за да достигнем до споразумение с нашите партньори по света. Друго 

предизвикателство ще бъде енергийният съюз. Люксембург е в добра позиция да помогне 
за изграждането на силно регионално сътрудничество, каквото имаме с нашите белгийски 

и холандски съседи в рамките на Бенелюкс. 
 

Работната програма на люксембургското председателство включва около 

7 основни теми: стимулиране на инвестициите за насърчаване на растежа и 
заетостта; задълбочаване на социалното измерение на ЕС; управление в 

областта на миграцията, в т.ч. свободата, правосъдието и сигурността; 
съживяване на единния пазар с акцент върху неговото цифрово измерение; 

поставяне на конкурентоспособността на ЕС в глобална и прозрачна рамка; 
насърчаване на устойчивото развитие и засилване на присъствието на ЕС на 

световната сцена. 
 

 

 

Работна програма на люксембургското председателство  

 

Уебсайт на люксембургското председателство 

 
 
 
 

 

 

http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
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Новини от Европейската комисия 

 

 
Европейската комисия улеснява достъпа до онлайн 

съдържание и онлайн продажбите в ЕС 
 

Европейската комисия представи нови правила, свързани 
с трансграничната преносимост на услугите за цифрово 

съдържание, авторските права и цифровите договори, чиято цел 

е да се опрости и разшири достъпа на потребителите до цифрово 
съдържание и да се насърчат онлайн продажбите в рамките на ЕС. 

Предложеният днес Регламент относно трансграничната преносимост на услугите 
за онлайн съдържание ще даде възможност на гражданите на ЕС да пътуват с цифрово 

съдържание, което са закупили или за което са се абонирали у дома: филми, спортни 
предавания, музика, електронни книги и игри. Понастоящем този достъп се прекъсва при 

пътуване в рамките на ЕС. Очаква се трансграничната преносимост — ново право за 
потребителите в ЕС, да стане реалност през 2017 г. — същата година, през която ще 

отпаднат таксите за роуминг в Съюза. 

В областта на електронната търговия ЕК предлага правила, които да доведат до 
хармонизиране на договорното право на държавите членки в сферата на онлайн 

продажбата на стоки и предоставянето на цифрово съдържание. Тези предложения ще 
дадат повече възможности, избор и права на потребителите при онлайн пазаруване от 

други държави-членки на ЕС. С новите правила предприятията ще могат да предоставят 
стоки и цифрови услуги на потребители във всички държави-членки на ЕС на базата на 

един и същ набор от договорни правила, което ще доведе до спестяване на разходи и 
достъп до нови пазари. 

Освен това днес Комисията представя своята визия за модерна рамка на ЕС за 

авторското право. През следващите шест месеца тази политическа визия ще бъде 
превърната в законодателни предложения и политически инициативи, като се вземат 

предвид коментарите от няколко обществени консултации. 
Днешните предложения на Комисията са в изпълнение на Стратегията на ЕК за 

единен цифров пазар. 
Повече информация:  

Съобщение за медиите: Комисията предлага съвременни правила за цифровите 
договори, за да опрости и насърчи достъпа до цифрово съдържание и онлайн продажбите 

на територията на ЕС  

Съобщение за медиите: Комисията предприема първи стъпки за разширяване на 
достъпа до онлайн съдържание и представя визията си за модернизиране на правилата на 

ЕС за авторското право  
 

 
 
 

Източник: страницата на Европейската комисия 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_bg.htm
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Инициативи на ЕС  
 

Празен стол за Раиф Бадауи: проследете церемонията за 

наградата „Сахаров“ 

 
Европейският парламент присъди наградата „Сахаров“ за 

2015 г. на Раиф Бадауи, но той няма да може да я получи лично 
на 16 декември. Саудитският блогър остава в затвора за „обида на 

исляма“ и затова той ще бъде представляван на церемонията в 
Страсбург от жена си Енсаф Хайдар, която живее в изгнание в 

Канада заедно с трите им деца. 
Изпълнението на първата част от наказанието за бой с 

камшик предизвика международен отзвук, който засега спря 

налагането на тази част от присъдата. Бадауи обаче остава в 
затвора и освен ако не бъде помилван от властите, няма да може 

да получи наградата си лично на 16 декември 2015 г. 
Това не е прецедент в историята на наградата „Сахаров“. 

Например, водачката на опозицията в Мианмар Аун Сан Су 
Чи бе обявена за носителка на наградата „Сахаров“ през 1990 г., 

но заради наложения й домашен арест тя успя да получи лично 
наградата си едва 23 години по-късно. 

На церемонията в Страсбург са поканени и представители на другите 

двама финалисти тази година – Демократичната опозиция във Венецуела и покойният 
Борис Немцов. 

 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 

 

Документи на ЕК и Съвета получени в периода ноември - декември 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 

639 
14/12/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно 

общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на 

задължението за прилагане на минимална стандартна данъчна ставка  

COM(2015) 

646 
14/12/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз на 

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора 

относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО 

на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени 

плащания 

COM(2015) 

632 
11/12/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейския съюз на COM(2015) 11/12/2015 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151015STO97807/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%E2%80%9E%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25246/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25254/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25254/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25254/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25238/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25238/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25238/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25238/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25238/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/25239/
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Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора 

относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО 

на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени 

плащания 

631 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1006/2008 на Съвета - {SWD(2015) 276 final}{SWD(2015) 279 final}  

COM(2015) 
636 

10/12/2015 

ЗЕЛЕНА КНИГА относно финансовите услуги на дребно - Повече продукти, по-голям избор и 

по-добри възможности за потребителите и предприятията  

COM(2015) 

630 
10/12/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към една модерна и 

по-европейска рамка за авторското право 

COM(2015) 

626 
09/12/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ  

COM(2015) 

627 
09/12/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА 

COM(2015) 

634 
09/12/2015 

СЪОБЩЕНИЕ 

COM(2015) 
633 

09/12/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно използването от 

институциите през 2013 г. на Регламент № 495/77 на Съвета, последно изменен с Регламент 

№ 1945/2006 (относно задълженията по дежурство), на Регламент № 858/2004 на Съвета 

(относно труда в особено вредни условия) и на Регламент № 300/76 на Съвета, последно 

изменен с Регламент № 1873/2006 (относно непрекъснатата работа или работата на смени)  

COM(2015) 

612 
07/12/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за изпълнението 

на Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за 

сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО  

COM(2015) 

617 
07/12/2015 

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) 

620 
04/12/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно наличието на 

трансмастни киселини в храните и в хранителния режим като цяло на населението на Съюза  

COM(2015) 

619 
03/12/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои 

аспекти на дружественото право (кодифициран текст)  

COM(2015) 

616 
03/12/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данните, свързани 

с отражението върху бюджета на годишното актуализиране за 2015 г. на възнагражденията и 

пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на 

корекционните коефициенти, прилагани към тях 

COM(2015) 

597 
02/12/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Затваряне на цикъла - 

план за действие на ЕС за кръговата икономика  

COM(2015) 

614 
02/12/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по 

отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги - {SWD(2015) 264 

final}{SWD(2015) 265 final}{SWD(2015) 266 final}  

COM(2015) 

615 
02/12/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки - {SWD(2015) 259 

final}{SWD(2015) 260 final}  

COM(2015) 

596 
02/12/2015 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на 

Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците - {SWD(2015) 259 final} {SWD(2015) 260 final}  

COM(2015) 

595 
02/12/2015 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

3434-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, 

здравеопазване и потребителски въпроси) - Дата: 7 декември 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: 

Брюксел 

14689/15 04/12/2015 

3435-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Икономически и финансови въпроси) 

Дата: 8 декември 2015 г. Час: 10,15 ч. Място: Брюксел 

14921/15 04/12/2015 

4632/15 4632/15 04/12/2015 

14066/15 14066/15 02/12/2015 

3433-тозаседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Правосъдие и вътрешни работи) - 

Дата: 3 и 4 декември 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел  

14545/15 02/12/2015 
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3441-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Околна среда) - Дата: 16 декември 

2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES  

4769/15 01/12/2015 

3439-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 15 декември 

2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES  

4797/15 30/11/2015 

3440-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи/Търговия) - Дата: 15 
декември 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Найроби (Кения)  

4832/15 30/11/2015 

14770/15 14770/15 30/11/2015 

14382/15 14382/15 27/11/2015 

3438-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 14 декември 

2015 г. Час: 9,30 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 

4796/15 27/11/2015 

3437-о заседание на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ - (Селско стопанство и рибарство) - Дата: 14 и 15 

декември 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 

175, 1048 BRUXELLES 

4789/15 27/11/2015 

3431-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Конкурентоспособност (вътрешен 

пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - Дата: 30 ноември и 1 

декември 2015 г. Час: 9,00 ч., 10,00 ч. Място: Брюксел 

14468/15 26/11/2015 

3430-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи/Търговия) - Дата: 27 
ноември 2015 г. Час: 9,30 ч. Място: Брюксел 

14452/15 26/11/2015 

14615/15 14615/15 26/11/2015 

3436-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 

енергетика) - Дата: 10 и 11 декември 2015 г. Час: 10,00 ч., 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА 

JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175, 1048 BRUXELLES 

4768/15 25/11/2015 

14600/15 14600/15 25/11/2015 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия 

съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете 

между Съюза и неговите служители 

14306/15 24/11/2015 

3435-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси) 

- Дата: 8 декември 2015 г. Час: 10,15 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 

175, 1048 BRUXELLES 

4743/15 23/11/2015 

3429-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Транспорт, телекомуникации и 

енергетика) - Дата: 26 ноември 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел 

14109/15 23/11/2015 

 
 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

07/11/2015 L291  C370  

09/11/2015   C371  

10/11/2015 L292 L293 C372 C372A C373 

11/11/2015 L294  C374  

12/11/2015 L295 L296 C375  

13/11/2015 L297  C376 C377 C378 C379 

14/11/2015 L298 L299 C380  
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