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Тема на седмицата
Депутати от ЕП призовават
Украйна за бързо
сформиране на правителство
и реформи
Украйна трябва бързо да сформира ново
правителство и да започне реформи, заявиха
депутати от Европейския парламент пред ръководителите на страната след
парламентарните избори на 26 октомври 2014 г., спечелени от проевропейски партии.
Делегация на ЕП следеше за честното провеждане на изборите. На срещи с президента и
министър-председателя на страната в понеделник депутатите казаха, че ЕП ще направи
всичко по силите си, за да помогне за прилагането на наскоро ратифицираното
споразумение за асоцииране.
Източник: страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с президента на
Австрия Хайнц Фишер
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Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна на 31 октомври
2014 г. с президента на Австрия д-р Хайнц Фишер. Австрийският държавен глава е на
официално посещение в България по покана на президента Росен Плевнелиев.
Контактите между България и Австрия на парламентарно ниво са много активни и
съдържателни, което допринася за отличното равнище на двустранните приятелски
отношения, бе потвърдено по време на разговора.
Сред водещите теми, които обсъдиха председателят на Народното събрание и
австрийският гост, бяха търговско-икономическото партньорство, културният обмен
между двете страни, взаимодействието между България и Австрия в рамките на
Европейския съюз.
Председателят на Народното събрание информира госта за първите стъпки, които
предприема новоучреденото 43-то Народно събрание, както и за усилията на
политическите сили за сформиране на стабилно управление, което да бъде гарант за
успешно развитие в интерес на обществото.
Цецка Цачева потвърди, че в най-скоро време в българския парламент ще бъде
сформирана Групи за приятелство с Федералното събрание на Република Австрия.

Новини от България свързани с ЕС
Българите най-застрашени от бедност в ЕС
През 2013 година рискът от бедност или социално
изключване сред страните от ЕС е бил най-висок в
България, а най-нисък – в Чехия, сочат данните на
Евростат, цитиран от агенция „Фокус”.
През миналата година над една трета от населението на
пет страни е било застрашено от бедност или социално
изключване. Това са България (48,0%), Румъния
(40,4%), Гърция (35,7%), Латвия (35,1%) и Унгария
(33,5%). Най-слаб е бил делът на застрашеното население в Чехия (14,6%), Холандия
(15,9%), Финландия (16,0%) и Швеция (16,4%).
16,7% от населението на ЕС е било застрашено от парична бедност, което
означава, че тези хора са разполагали с доходи, които са били под определения на
национално ниво праг на бедността. През 2013 година от парична бедност е било
застрашено над 20% от населението на Гърция (23,1%), Румъния (22,4%), България
(21,0%), Литва (20,6%) и Испания (20,4%). Най-слабо засегнати са били жителите на
Чехия (8,6%), както и Холандия (10,4%).
Освен това миналата година от материални лишения са били застрашени 9,6% от
европейците. Трудности в покриване на сметките, отопляване на жилището или
осигуряване на 1-седмична почивка са изпитвали в най-голяма степен българите
(43,0%), румънците (28,5%) и унгарците (26,8%). Най-слабо са били засегнати в Швеция
(1,4%), Люксембург (1,8%), Холандия и Финландия (по 2,5%), Дания (3,8%) и Австрия
(4,2%).
През миналата година в домакинства със слаба трудова интензивност, в които
възрастните хора са използвали под 20% от трудовия си потенциал, са живеели 10,7% от
гражданите на страните от ЕС. Най-силно са били засегнати в Гърция (18,2%), Хърватия
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(15,9%), Испания (15,7%), Белгия (14,0%) и Великобритания (13,2%). Най-слабо – в
Румъния (6,4%), Люксембург (6,6%), Чехия (6,9%), Швеция (7,1%) и Полша (7,2%). За
България този показател е 13%.
Източник: europе.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент

Въведение в ролята на европейските институции
Какво прави Парламентът и с какво се занимава
Комисията? Какво се има предвид под Европейския съвет и
доколко той е различен от Съвета на ЕС? Разгледайте нашата
инфографика, която ще Ви даде кратко въведение по темата.
ЕС е съставен от страни-членки, а институциите
съществуват, за да обслужват страните-членки и техните
граждани. На европейските избори през май 2014 г. бе избран
новият състав на Парламента, а през октомври депутатите
одобриха новата Комисия, която ще започне своя петгодишен
мандат на 1 ноември. Вижте от нашата инфографика каква е
ролята на всяка от институциите в процеса на вземане на
решения на европейско ниво.

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.
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.
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Уеб сайт на италианското председателство

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК и Съвета получени в периода октомври 2014 г.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 31-ВИ ГОДИШЕН ДОКЛАД
ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС (2013 г.), 01/10/2014

ОТНОСНО

МОНИТОРИНГА

ВЪРХУ

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за тарифното третиране
на стоките с произход от Еквадор, 01/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от Европейския
съюз в Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и
нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното
движение на хора във връзка с изменението на приложение ІІ към посоченото споразумение
относно координация на схемите за социална сигурност, 02/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад до органа по
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно вътрешните одити,
извършени през 2013 г. - (член 99, параграф 5 от Финансовия регламент) - {SWD(2014) 293 final},
03/10/2014
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2015 и
2016 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Съюза, 03/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от
Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент,
Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и
доброто финансово управление (заявление EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland), 03/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 03/10/2014
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за установяване на методи за изчисление и на
изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно качеството на бензиновите и дизеловите горива, 06/10/2014
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на
многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните
дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета - {SWD(2014) 290 final}{SWD(2014) 291 final},
06/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО за
методите на изчисление и изискванията за докладване съгласно член 7а от Директива 98/70/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива
придружаващ ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА за установяване на методи на изчисление и
изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно качеството на бензиновите и дизеловите горива - {COM(2014) 617 final}{SWD(2014) 296
final}, 06/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО за методите
на изчисление и изискванията за докладване съгласно член 7а от Директива 98/70/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива
придружаващ ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА за установяване на методи на изчисление и
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изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно качеството на бензиновите и дизеловите горива - {COM(2014) 617 final}{SWD(2014) 295
final}, 06/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
придружаващ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните
дейности, свързани с тези запаси, за изменение на Регламент (EO) № 2187/2005 на Съвета и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета - {COM(2014) 614 final}{SWD(2014) 291 final},
06/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 06/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от
Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент,
Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и
доброто финансово управление (заявление EGF/2014/009 EL/Sprider Stores), 07/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането през 2013 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001
относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,
08/10/2014
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Стратегия за разширяване и
основни предизвикателства за периода 2014—15 г. - {SWD(2014) 301 final}{SWD(2014) 302
final}{SWD(2014) 303 final}{SWD(2014) 304 final}{SWD(2014) 305 final}{SWD(2014) 306
final}{SWD(2014) 307 final}, 08/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 08/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 08/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 08/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 08/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 08/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 08/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 08/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат
платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие през 2014 г.,
включително третата част от вноската за 2014 г., 09/10/2014
ДОКЛАД, 10/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Република
Естония да прилага специална мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и
168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност,
10/10/2014
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА в съответствие с член 395 от Директива 2006/112/ЕО на
Съвета, 10/10/2014
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно препоръката на Европейската централна банка за
Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на
статистическа информация от Европейската централна банка (ECB/2014/13), 13/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за даване на разрешение на Република
Латвия да прилага мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата
система на данъка върху добавената стойност, 13/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за удължаване на срока на действие на
Решение за изпълнение 2011/335/ЕС на Съвета за разрешаване на Република Литва да продължи да
прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата
система на данъка върху добавената стойност, 13/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на
Европейския съюз в Международната морска организация по време на 94-тата сесия на Комитета по
морска безопасност, във връзка с приемането на измененията на Кодекса за подобрената програма
за преглед от 2011 г., 13/10/2014
СЪОБЩЕНИЕ, 13/10/2014
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РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 13/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 13/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 13/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 13/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 13/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 13/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от
Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент,
Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и
доброто финансово управление (заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma), 14/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на списъка на
несътрудничещи трети държави в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 за създаване на система на Общността за предотвратяване,
възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, 14/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на списъка на
несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 за
създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов, 14/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад относно наличието
клетъчни батерии без съдържание на живак за слухови апарати, в съответствие с член 4, параграф
4 от Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и
отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО, 15/10/2014
ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 В ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г. - РАЗХОДНА
ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III – Комисия - Раздел VIII – Европейски омбудсман,
15/10/2014
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно устойчивостта в
краткосрочен план на европейската газова система - Подготвеност за евентуално прекъсване на
доставките от Изток през есента и зимата на 2014 — 2015 г. - {SWD(2014) 322 final}{SWD(2014)
323 final}{SWD(2014) 324 final}{SWD(2014) 325 final}{SWD(2014) 326 final}, 16/10/2014
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози за
поетите задължения, плащанията и вноските от държавите членки за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018
г., 16/10/2014
ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ В ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4/2014 - ОБЩ РАЗЧЕТ
ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III –
Комисия - Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, 16/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат
платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително
горната граница за 2016 г., размера за 2015 г. и първата част от вноската за 2015 г., 16/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 16/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 16/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 16/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 16/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 16/10/2014
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 7 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА
ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III –
Комисия, 17/10/2014
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА
ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III –
Комисия - Раздел VIII – Европейски омбудсман, 17/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мобилизирането
на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, 17/10/2014
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането на
Директива 2004/81/EO за издаване на разрешение за пребиваване на граждани на трети страни,
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които са жертви на трафик на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които
сътрудничат с компетентните органи - {SWD(2014) 318 final}, 17/10/2014
РАБОТЕН ДАКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 17/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно позицията, която да бъде заета
от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия в Съвета по асоцииране, създаден
със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна
енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с
приемането на процедурния правилник на Съвета за асоцииране и на Комитета за асоцииране,
създаването на два подкомитета и делегирането на някои правомощия от Съвета за асоцииране на
Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, 20/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Прилагане на Европейския механизъм за
микрофинансиране „Прогрес“ — 2013 година, 20/10/2014
ДОКЛАД, 20/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно резултатите от
изпълнението на плановете за управление на запасите от змиорки, включително оценка на мерките
за възстановяването на запасите и промените на пазарните цени на змиорки с дължина до 12 cm,
21/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз на
Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с
нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали,
21/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на
Директива 2010/40/EС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за
внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за
интерфейси с останалите видове транспорт - {SWD(2014) 319 final}{SWD(2014) 320 final},
21/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 21/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 21/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от името на
Съюза в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията
на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 4, 6, 11, 13,
13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121, 128 на ООН, както
и по отношение на новото глобално техническо правило на ООН за гумите, изменение 3 на ГТП № 4
на ООН във връзка с международната процедура за сертификация на тежкотоварните превозни
средства и изменение на Обща резолюция № 1, 23/10/2014
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване за започване на преговори за изменение
на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, 23/10/2014
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване за започване на преговори за изменение
на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, 23/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на
Европейския съюз на Осмата Конференция на Страните по Конвенцията от Хелзинки за
трансграничните последствия от промишлените аварии по отношение на предложението за
изменение на приложение I, 23/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумението за научно и
технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и
Конфедерация Швейцария за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ —
рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на
Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“; и за регулирането на
участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“., 24/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването и временното прилагане от името на
Съюза на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария за асоциирането на
Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и
програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща
„Хоризонт 2020“; и за регулирането на участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани
от „Fusion for Energy“, 24/10/2014
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване на сключването от Комисията, от името на
Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за научно и технологично
сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и
Конфедерация Швейцария за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ —
рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на
Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“; и за регулирането на
участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“, 24/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за удължаване на срока на прилагане на
Решение за изпълнение 2012/181/ЕС на Съвета за предоставяне на разрешение на Румъния да
въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата
система на данъка върху добавената стойност, 24/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от
Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент,
Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и
доброто финансово управление (заявление EGF/2014/005 FR/GAD, подадено от Франция),
24/10/2014
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата срещу
субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз, 27/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде възприета от
Европейския съюз в рамките на Административния комитет на Икономическата комисия за Европа на
Организацията на обединените нации относно новото проектоправило за усъвършенстваните
системи относно водородните превозни средства и превозните средства с горивни елементи,
27/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде възприета от
Европейския съюз в рамките на Административния комитет на Икономическата комисия за Европа на
Организацията на обединените нации относно новото проектоправило за страничния удар в стълб и
проектоизменението към това правило., 27/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на
ЕФГЗ Система за ранно предупреждение №9-10/2014, 28/10/2014
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на възможностите за риболов на
определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2015 година, приложими във водите на Съюза
и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 на
Съвета, 28/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - НАПРЕДЪКЪТ КЪМ
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО И СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“ - (докладът се
изисква съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и
за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и
на равнището на Съюза, и за отмяна на Решение № 280/2004/ЕО) - {SWD(2014) 336 final},
28/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за приемане на процедурния правилник на Комитета за
Европейския фонд за развитие (ЕФР), 28/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от
Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент,
Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и
доброто финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool), 28/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на
Европейската енергийна програма за възстановяване, 28/10/2014
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията от
26 май 1997 г., съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския
съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или
длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, 28/10/2014
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за защита срещу
дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, 28/10/2014
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за замяна на Съобщението на Комисията Хармонизирана рамка за
проектите за бюджетни планове и докладите относно емитирането на дългови инструменти в
рамките на еврозоната - (COM(2013) 490 final), 28/10/2014
СЪОБЩЕНИЕ, 28/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 28/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в найотдалечените френски региони, 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,
29/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Втори доклад за напредъка
на Грузия относно изпълнението на Плана за действие за либерализиране на визовия режим {SWD(2014) 334 final}, 29/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението от
Колумбия на съответните критерии във връзка с преговорите за споразумение за отмяна на визовия
режим между Европейския съюз и Колумбия - {SWD(2014) 329 final}, 29/10/2014
JOIN, 29/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на
Регламент (ЕС) № 1007/2011 относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях
етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав,
29/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението от
страна на Перу на съответните критерии във връзка с преговорите за споразумение за отмяна на
визовия режим между Европейския съюз и Перу - {SWD(2014) 328 final}, 29/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Хърватия да приложи
освобождаване от данъчно облагане за газьола, използван за експлоатация на машини при
хуманитарното разминиране, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО, 29/10/2014
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да заеме Европейският
съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на
присъединяването на Република Сейшели към СТО, 29/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 29/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 29/10/2014
РАБОТЕН ДАКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 29/10/2014
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
РЕШЕНИЕ 1080/2011/ЕС ОТ 25 ОКТОМВРИ 2011 г., ОБХВАЩАЩО ПОДПИСАНИТЕ ПРЕЗ 2007-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}, 30/10/2014
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Обща оценка на последиците
за икономиката от изискванията относно оповестяването на информация по държави, посочени в
член 89 от Директива 2013/36/EС на Европейския парламент и на Съвета 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
улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на Общи насоки за изпълнение на
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
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 30/10/2014
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, 30/10/2014
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването 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,
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, 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, 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, 31/10/2014

Актове,
публикувани
Европейския съюз

в

Официален

вестник

Дата

L (Законодателство)

C (Информация и известия)

01/10/2014

L287

C342 C342A C343

02/10/2014

L288

C344 C345 C346

03/10/2014

L289

C347 C348 C349

04/10/2014

L290

C350

06/10/2014

на

C351

07/10/2014

L291

C352 C352A C353

08/10/2014

L292

C354 C354A C355

09/10/2014

L293

C356 C357

10/10/2014

L294

C358 C358A C359

11/10/2014

L295

C360

13/10/2014

C361

14/10/2014

L296

C362 C363

15/10/2014

L297

C364 C365

16/10/2014

L298

C366 C366A C367

17/10/2014

L299

C368 C369 C370

18/10/2014

L300

C371

20/10/2014
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Дата

L (Законодателство)

C (Информация и известия)

21/10/2014

L301

C373

22/10/2014

L302 L303

C374 C375

23/10/2014

L304

C376 C376A C377

24/10/2014

L305

C378 C378A

25/10/2014

L306

C379

27/10/2014

C380

28/10/2014

L307

C381 C381A C382

29/10/2014

L308

C383

30/10/2014

L309 L310

C384 C384A

31/10/2014

L311 L312 L313 L314

C385 C385A C386
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