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Тема на седмицата
Кризата със сирийските
бежанци: как Европа може да
помогне
Над 9 милиона сирийци са напуснали домовете
си от началото на въоръжените сблъсъци в страната, а
настъплението на групировката „Ислямска държава“
заплашва
допълнително
да
влоши
нещата.
Парламентарната комисия по развитие обсъди кризата с международни експерти на 3
ноември 2014 г. Темата остава на челно място в дневния ред на ЕП, след като на
пленарната сесия през октомври депутатите дискутираха ситуацията в сирийския град
Кобани и наличието на бойци от европейски произход в „Ислямска държава“.
Призивите на експертите
Карстен Хансен от Норвежкия съвет за бежанците настоя по време на заседанието
на комисията, че ЕС трябва да продължи своя ангажимент за преодоляване на кризата:
„Като минимум ние се нуждаем от поддържане на съществуващата хуманитарна
подкрепа и помощ за развитие от ЕС за страните-съседки на Сирия“.
Жил Ансул от Международния комитет на Червения кръст призова „всички страни в
конфликта да улеснят неутралното, независимо и безпристрастно оказване на
хуманитарна помощ“.
Коментари на депутатите
Хуманитарните коридори трябва да бъдат отворени, заяви Елени Теохарус (ЕНП,
Кипър). „В противен случай ще видим как единствените хора, останали в Сирия, ще бъдат
онези, които ще се опитват да се избият един друг“, допълни тя и посочи, че за страните
от Южна Европа би било трудно да поемат повече бежанци.
Енрике Гереро Салом (С&Д, Испания) подчерта хуманитарните усилия, полагани от
съседките на Сирия: „Страни като Ливан приемат такъв брой бежанци, който би бил
еквивалентен на 16 милиона души за страна с размера на Германия. Ние от тази страна
на света сме далеч по-себични и по-склонни да защитаваме собствените си
благосъстояние, стандарт на живот и стабилност“.
Хейди Хаутала (Зелени/ЕСА, Финландия) каза: „Много е срамно, когато видим
колко малко бежанци са приети от ЕС“.
В друго заседание тази седмица (на 4 ноември 2014г.) комисията по външни
работи на ЕП обсъди заплахата от „Ислямска държава“ с лидера на иракските кюрди
Масрур Барзани.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Парламентът започна с процедура по избор на министър-председател и членове
на Министерския съвет
Народното събрание избра на 7 ноември 2014 г. Бойко Борисов за министърпредседател на Република България. Депутатите одобриха предложената от него
структура на Министерски съвет и избраха членовете на правителството. Кандидатурата
на Бойко Борисов за премиер бе подкрепена от 149 народни представители, а 85 бяха
против.
За структурата на новия кабинет гласуваха 144 народни представители, против
бяха 83, а един се въздържа. Според нея правителството ще има четирима вицепремиери.
Народното събрание избра със 136 гласа „за”, 97 „против” и 1 „въздържал се”
Румяна Бъчварова за вицепремиер по коалиционната политика и държавната
администрация, Меглена Кунева за вицепремиер по координация на европейските
политики и институционалните въпроси, Томислав Дончев за вицепремиер по
европейските фондове и икономическата политика, Ивайло Калфин за вицепремиер по
демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика.
Парламентът избра Владислав Горанов за министър на финансите, Веселин Вучков
за министър на вътрешните работи, Лиляна Павлова за министър на регионалното
развитие и благоустройството, Николай Ненчев за министър на отбраната, Даниел Митов
за министър на външните работи, Христо Иванов за министър на правосъдието, Тодор
Танев за министър на образованието и науката, Петър Москов за министър на
здравеопазването, Вежди Рашидов за министър на културата, Ивелина Василева за
министър на околната среда и водите, Десислава Танева за министър на земеделието и
храните, Ивайло Московски за министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Божидар Лукарски за министър на икономиката, Теменужка Петкова за
министър на енергетиката, Николина Ангелкова за министър на туризма и Красен Кралев
за министър на младежта и спорта.
Новоизбраният Министерски съвет положи клетва пред Народното събрание.
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Новини от България свързани с ЕС
Българи и румънци продължават да емигрират във
Великобритания
Броят на румънците и българите, които работят във
Великобритания, е достигнал нов максимум, съобщава бТВ.
Към края на септември в страната са работили 189 000
души, родени в двете страни. Ако от този брой се изключат,
получилите британско или друго гражданство, то българите и
румънците, работещи във Великобритания са били 167 000.
Данните показват също така, че за първи път от над
една година общият брой на работниците от страни членки на
ЕС във Великобритания се е понижил на тримесечна основа.
Към края на септември в страната са работили 1 817 000 души, родени в някоя от
другите членки на ЕС спрямо 1 847 000 в края на предходното тримесечие. На годишна
основа се отчита устойчиво повишение на работниците от ЕС, тъй като все повече хора
търсят изход от икономическите проблеми, засегнали държави като Испания, Италия и
Гърция.
Броят на работещите във Великобритания от осемте бивши комунистически страни
в Източна Европа, които се присъединиха към ЕС през 2004 година, леко се е понижил от
866 000 до 850 000 в периода от края на юни до края на септември.
Това са данните "по рождение", като данните "по националност" са приблизително
същите. Това означава, че Румъния и България са единствената група страни, при която
се отчита засилена миграция към Великобритания.

Източник: europе.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Колумбийският президент: Ред е на Колумбия да
загърби войната и да изгради мир
Колумбийският президент Хосе Мануел Сантос посети
Европейския парламент на 4 ноември 2014 г. в рамките на
европейската си обиколка, която цели да привлече
политическа и финансова помощ за мирни преговори с
бунтовниците в страната. „Европа показа на света, че е
възможно да оставиш войната зад себе си и да изградиш
Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност”

4

Седмичен бюлетин

Брой 25
10 ноември 2014 г.

мир. Сега е ред на Колумбия“, заяви той на пресконференция след срещата си с
председателя на ЕП Мартин Шулц.
От името на Парламента г-н Шулц изрази подкрепа за мирния процес в страната:
„Вие можете да разчитате на Европейския парламент в усилията си да достигнете мирно
споразумение. Вие можете да разчитате на нашата солидарност за намиране на решение,
което би могло да служи като модел за помирение след конфликт в други части на света“.
По-късно г-н Сантос участва в заседание на парламентарната комисия по външни
работи.
Д-р Раджендра Пачаури, водещ експерт
климата: Нуждаем се от действия сега

за

Планетата може да се затопли с 4,8 градуса
Целзий до 2100 г., което да доведе до покачване на
морското ниво с до 82 см, посочва петият доклад на
експертния съвет на ООН за оценка на промените в
климата, публикуван на 2 ноември. Председателят на
съвета Раджендра Пачаури представи доклада на
конференция в Европейския парламент на 4 ноември
2014 г. В интервю д-р Пачаури изтъкна, че за учените няма спор за глобалното затопляне
и причините за него и призова за незабавни мерки срещу задаващата се катастрофа.
Как Европейският парламент може да подкрепи напредъка към ново световно
споразумение за климата, което ще бъде подготвено на конференцията в Лима през
декември?
Надявам се Европейският парламент и другите институции на ЕС да погледнат
научните заключения в доклада и да ги доведат до вниманието на онези, които вземат
решения. Това би било сериозен принос.
Позициите на развиващите се и на развитите страни за поделянето на
отговорността за намаляването на емисиите се различават. Има ли решение?
Точно това е причината преговорите да продължават толкова дълго. Мисля, че
всички ние трябва да осъзнаем, че сме жители на планетата Земя и че няма да избегнем
отражението на климатичните промени.
ЕС е много влиятелен участник в процеса. Най-добре би било да се даде пример на
останалия свят. Ако решенията бъдат приложени на практика и се покаже, че те са
постижими и не накърняват икономиката, това би изпратило много силно послание.
Какво бихте казали на онези, които не вярват, че човешката дейност влияе върху
климата?
На този свят всеки има право на мнение, но тежестта на научния консенсус по
въпроса е съкрушителна. Ние сме заявили наистина ясно, че вероятността по-голямата
част от затоплянето от средата на миналия век да се дължи на човека е изключително
голяма. Когато казваме „изключително голяма“, ние определяме вероятност от над 95%.
Смятам, че това трябва да убеди хората в научната действителност на
климатичните изменения и на това кой ги причинява. Надявам се хората да приемат това
и да продължат напред. Наистина се нуждаем от действия сега.
Конференцията в Лима ще се проведе от 1 до 12 декември 2014 г. и има за задача
да подготви световно споразумение, което да бъде сключено в Париж през следващата
година. Комисията по околна среда на ЕП гласува на 5 ноември 2014 г. резолюция по
темата.

Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност”

5

Седмичен бюлетин

Брой 25
10 ноември 2014 г.

Ебола: ЕС е добре подготвен, нужен е план за
преодоляване на щетите в Африка
Рискът от разпространяване на болестта ебола в
Европа е нисък, а страните са добре подготвени“,
заяви регионалната директорка на Световната здравна
организация (СЗО) за Европа Жужана Якаб на
изслушване в комисията по обществено здраве на 5
ноември 2014 г.. В същото време обаче последствията
за засегнатите страни в Западна Африка са тежки. На
3 ноември посланици от тези страни призоваха в комисията по развитие за нов план
Маршал за възстановяване след кризата.
По време на дебата в сряда някои депутати отправиха критики за бавната
международна реакция на епидемията и подчертаха ролята на неправителствени
организации като „Лекари без граници“. Петер Лизе (ЕНП, Германия) посочи, че
разработването на ваксина ще отнема време и не трябва да разчитаме на това. Вместо
това „трябва да укрепим здравните системи (в засегнатите страни) веднага“, допълни той.
Според Матиас Гроте (С&Д, Германия) е нужна и по-добра комуникация за
болестта.
Грижи за заболелите здравни работници
Връщането на заболели от ебола здравни работници в техните страни е важно
условие за успешната борба с болестта в районите на епидемията, подчертаха изказалите
се. „В тази област можем да направим повече“, каза председателят на комисията по
обществено здраве Джовани Ла Виа (ЕНП, Италия).
Директорът на Европейския център за профилактика и контрол върху
заболяванията Марк Спренгер уточни, че става въпрос за пациенти, които се връщат в
Европа „при контролирани обстоятелства“.
Йосу Хуаристи Абаунс (ЕОЛ/СЗЛ, Испания) изрази съжаление, че „ общественото
мнение в Европа е по-загрижено от няколко случая, които могат да възникнат на
европейска земя, отколкото от хуманитарната катастрофа в Африка“.
В отговор на въпроси на депутати Жужана Якаб заяви: „Съгласна съм, че би било
по-лесно за всички, ако можеше да бъде осигурено висококачествено лечение на място,
което до момента не беше така“.
Западна Африка след епидемията
„Нуждаем се от някакъв вид план Маршал след ебола, защото трябва да изградим
отново икономиките си“, заяви пред комисията по развитие Усман Сила, посланик на
Гвинея в ЕС. Председателката на комисията Линда Макаван (С&Д, Великобритания) също
говори за нуждата от продължаване на подкрепата за засегнатите страни след
отминаването на епидемията.
Херман Ван Ромпой за кризата: „Успяхме да избегнем
истинска катастрофа“
Преди пет години Херман Ван Ромпой стана първият
постоянен председател на Европейския съвет и като такъв
той трябваше да координира отговора на ръководителите
Народно събрание
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на страните в ЕС на сложни предизвикателства като икономическата криза и събитията в
Украйна. На 1 декември 2014 г. белгийският политик ще предаде поста на поляка Доналд
Туск. Тази седмица г-н Ван Ромпой посети Парламента за последен дебат с депутатите.
Разговаряхме с него за успехите и бъдещето на Европа.
Как гледате на изминалото Ваше председателство и какви бяха Вашите най-големи
постижения?
Голямата тема на моето председателство беше кризата в еврозоната, но с много
усилия успяхме да постигнем стабилизация. Представете си, ако не бяхме успели: щяхме
да имаме депресия подобна на онази през 30-те години на ХХ век. Избегнахме истинска
катастрофа. Това беше колективно усилие на институциите на ЕС и на страните-членки.
В края на миналия месец ние постигнахме споразумение за климата, което ще
намали емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г. спрямо 1990 г. Постигнахме
всички предишни цели и сега показваме големи амбиции. Още веднъж водим в световно
отношение по въпроса.
Кои смятате, че ще бъдат основните предизвикателства през следващия мандат?
Трябва да направим всичко, за да възстановим икономическия растеж и заетостта.
Вече сме свършили много, но резултатите не са достатъчни, затова трябва да
ускорим усилията си.
Съществува и кризата в Украйна. Лошо е, че границите се променят едностранно,
защото зачитането на границите гарантира мира. Ние в Европа трябва да видим как
можем да допринесем за мира и да възстановим стабилността в региона, като в същото
време уважаваме желанието на украинския народ за по-тесни връзки с Европейския
съюз.
Друго предизвикателство ще бъде мястото на Великобритания в ЕС след
следващите избори там. Как можем да допринесем, но не на всяка цена, страната да
остане в ЕС? Те трябва да го искат и да поставят условия, които са приемливи за нас. Във
всеки случай намерението е да запазим Великобритания като членка на Европейския
съюз, а мисля, че това се отнася и за британските ръководители.
Как европейските институции трябва да отговорят на евроскептицизма?
Резултатите говорят по-ясно от думите и декларациите. Трябва да убедим
европейските граждани, че ЕС носи ползи от гледна точка на благосъстояние,
икономически растеж и заетост.
Ние трябва също така да подобрим начина, по който говорим за Европа. Не е
приемливо да участваш във вземането на решения в Брюксел, а когато се върнеш в
собствената си страна, да обвиняваш ЕС за всички непопулярни решения. Това създава
отрицателен образ на ЕС.
С какво възнамеряване да се занимавате оттук нататък?
Моята политическа кариера приключва на 1 декември 2014 г. и това ще ми даде
време да се отдам на други неща, които отлагах. Ще преподавам в Лувен-ла-Ньов на
френски и в Колежа на Европа на английски език. Ще изнасям и речи по теми, които ме
вълнуват. Очаквам с нетърпение всичко това, но разбира се, моят политически живот в
Белгия и Европа ще ми липсва. Много съм благодарен, че ми бе дадена възможност да
поема тази роля.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Председателство на Съвета на ЕС

ИТАЛИЯ
Растеж и заетост, укрепване на правата на гражданите и по-силна роля на Европа
в света — това ще бъдат приоритетите на Италия по време на 6-месечното ѝ
председателство на ЕС.
Италианското председателство съвпада с първите 6 месеца на избрания през май
тази година Европейски парламент и е първото от новата серия от три председателства,
при която Италия ще бъде последвана от Латвия и Люксембург. Правителствата на тези
три страни са изготвили работната програма
на Съвета на ЕС за следващите 18
месеца.
Растеж и заетост
Италия желае да насърчи структурните реформи и иновациите в страните от ЕС.
Целта е да се даде тласък на „промишлено възраждане“, за да се намери отговор на
безработицата и да се подобри конкурентоспособността. До 2030 г. ще бъде обърнато
особено внимание на малките предприятия и на политиката за климата и енергетиката.
Италия планира също така да насърчи инвестициите в сектори, които са от
жизненоважно значение за бъдещето на децата, като например опазването на околната
среда, изграждането на инфраструктура и цифровите услуги.
Друг важен въпрос е устойчивото развитие. То ще бъде в центъра на изложението
в Милано през 2015 г.
под надслов „Изхранване на планетата. Енергия за живот“.
Европа — по-близо до гражданите
В отговор на растящото разочарование по отношение на европейската интеграция,
председателството иска да намали бюрокрацията и да увеличи прозрачността,
отчетността и цифровизацията, за да се гарантира ефективно сътрудничество между
институциите на ЕС.
Италия иска ЕС да играе по-активна роля в области, в които може да добави
стойност, като например защитата на основните права и политиката за миграция и
убежище. От друга страна, Италия иска по-слаба активност на ЕС в области, в които се
действа по-ефективно на национално, регионално или местно равнище.
Европа на международната сцена
Според Италия външната политика на ЕС се нуждае от по-широкообхватен подход,
за да се справя с глобалните и регионалните предизвикателства. Регионите по границите
на ЕС и особено Средиземноморието ще бъдат в центъра на вниманието.
Народно събрание
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Подкрепата за преходния процес в Северна Африка и мирния процес в Близкия
Изток трябва да продължи. Италия ще се съсредоточи и върху новите споразумения за
асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна.
На дневен ред ще са и търговските преговори, като Италия се надява да постигне
напредък в преговорите със САЩ по трансатлантическо партньорство за търговия и
инвестиции.

Уеб сайт на италианското председателство

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК и Съвета получени в периода октомври - ноември 2014 г.
COM(2014)
698

10/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на
Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите
продукти във връзка с присъединяването на нови членове

COM(2014)
690

07/11/2014

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) №
36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

JOIN(2014)
06/11/2014
37

Предложение

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокола за определяне на
COM(2014)
възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за
683
партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар

31/10/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението,
резултатите и общата оценка на Европейската година на гражданите 2013

COM(2014)
687

31/10/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за
риболов съгласно протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото
участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Мадагаскар

COM(2014)
684

31/10/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз и
временното прилагане на протокола за определяне на възможностите за риболов и на
финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на
рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар

COM(2014)
682

31/10/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА ПОЛЗВАЩАТА СЕ С
ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ВЪНШНА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2013 Г. И ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА COM(2014)
РЕШЕНИЕ 1080/2011/ЕС ОТ 25 ОКТОМВРИ 2011 г., ОБХВАЩАЩО ПОДПИСАНИТЕ ПРЕЗ 2007674
ЮНИ 2014 Г. ОПЕРАЦИИ НА ЕИБ ПО ФИНАНСИРАНЕ - {SWD(2014) 333 final}

30/10/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно финансовите
инструменти, подкрепяни от общия бюджет съгласно член 140, параграф 8 от Финансовия
регламент към 31 декември 2013 г. - {SWD(2014) 335 final}

COM(2014)
686

30/10/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Обща оценка на
последиците за икономиката от изискванията относно оповестяването на информация по
COM(2014)
държави, посочени в член 89 от Директива 2013/36/EС на Европейския парламент и на Съвета 676
от 26 юни 2013 г.

30/10/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията на Съюза относно решение
на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Украйна за
COM(2014)
улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на Общи насоки за изпълнение на 679
Споразумението

30/10/2014

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията
от 29 май 2000 г., съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския
съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на
Европейския съюз, и към Протокола от 16 октомври 2001 г. към нея

30/10/2014

COM(2014)
685

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2014)
30/10/2014
335

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2014)
30/10/2014
333
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в
най-отдалечените френски региони

Брой 25
10 ноември 2014 г.

COM(2014)
666

29/10/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подновяването на Споразумението за научно и
технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република
Индия

Актове,
публикувани
Европейския съюз

в

Официален

вестник

Дата

L (Законодателство)

C (Информация и известия)

01/11/2014

L315

C387

03/11/2014

на

C388

04/11/2014

L316 L317

C389

05/11/2014

L318

C390 C390A

06/11/2014

L319 L320

C391 C391A

07/11/2014

L321 L322 L323 L324

C392 C393

08/11/2014

L325

C394
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eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg

Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност”

10

