Народно събрание
на Република България

ЕВРОвести
Седмичен бюлетин
Година VII

№27

24 ноември 2014 г.

Съдържание на броя
Тема на седмицата ................................................................................................................ 2
Събития в Народното събрание ............................................................................................ 3
Събития от изминалата седмица ......................................................................................................3
Предстоящи събития.........................................................................................................................5

Новини от България свързани с ЕС ........................................................................................ 5
Новини от европейските институции ................................................................................. 6
Събития от изминалата седмица в европейските институции .........................................................6

Документи на Европейската комисия ................................................................................ 10
Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.................................... 11

Използвана е информация от официалните интернет страници на европейски институции и
информационни агенции

Народно събрание на Република България
Бюлетинът е достъпен на адрес: http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg

Седмичен бюлетин

Брой 27
24 ноември 2014 г.

Тема на седмицата
В четвъртък е гласуването на вота на
недоверие срещу Юнкер
Истинско,
задълбочено
разследване
и
специална
парламентарна комисия поискаха евродепутати по време на
дебатите по вота на недоверие на председателя на Еврокомисията
Жан-Клод Юнкер, предаде БНР. Вотът беше внесен от
представители на крайната десница заради разкритията, че
докато е бил премиер, стотици фирми са получавали данъчни
облекчения в Люксембург и са спестили милиарди от данъци в
други страни. Гласуването на вота е насрочено за четвъртък, 27
ноември 2014 г.
Дебатите
завършиха
с
призив
на
Юнкер
към
евродепутатите да не го обиждат. Този призив дойде, след като в продължение на близо
час председателят на Европейската комисия трябваше да слуша упреци, че е лично
отговорен за обедняването на други страни за сметка на своята и че е спомогнал за
изграждането на една Европа на измамите и алчността. Тези твърдения очаквано дойдоха
от крайнодесни евроскептици. Те не приеха аргументите на Жан-Клод Юнкер, че системи
за данъчни облекчения действат в почти целия Европейски съюз, нито плановете му за
реформи, които да предотвратят подобни дисбаланси занапред. Консерваторите го
предупредиха да не използва скандала като повод за данъчна хармонизация,
крайнодесните обявиха, че да му поверят подобни реформи ще е все едно да дадат на Ал
Капоне комисията по етика, а крайнолевите настояха за анкетна комисия в Европейския
парламент.
След тези изказвания Жан-Клод Юнкер настоя името му да не бъде свързвано с
практика, която е съществувала в редица страни, и да не се поставят под въпрос
твърдите му намерения да работи срещу избягването на данъци и нелоялната данъчна
конкуренция. „Не ме обиждайте, аз изпълнявам обещанията си на 100 процента, давам си
сметка, че ги поемам пред Европейския парламент, призова Юнкер. Той получи подкрепа
от християндемократите, социалистите и либералите, което му гарантира успех при
гласуването в четвъртък, 27 ноември 2014 г.

Източник: europе.bg
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Все още сме в дълг към нашите деца, от грижата за тях днес зависи успешното
развитие и бъдещето на цялото ни общество, заяви председателят на НС Цецка
Цачева на среща с представителя на УНИЦЕФ за България
Все още сме в дълг към нашите деца, от грижата за тях днес зависи успешното
развитие и бъдещето на цялото ни общество, заяви председателят на НС Цецка Цачева на
среща с представителя на УНИЦЕФ за България Таня Радочай. В разговора по повод
отбелязването на 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето
участваха също експерти и представители на гражданското общество, работещи в
областта на правата на детето.
Представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай благодари за възможността
да разговарят точно в деня, в който се отбелязват 25 години от приемането на
Конвенцията. Ние сме тук, за да изразим нашата подкрепа и сътрудничество с
парламента по въпросите, които касаят децата, отбеляза тя. Таня Радочай подчерта, че
Конвенцията е широко признат документ, но, за съжаление, не е така широко прилаган,
въпреки че страните, които са го ратифицирали, полагат усилия за нейната реализация.
Фото-изложбата на УНИЦЕФ „Детските права имат лице и история!“ е чудесен
начин децата да влязат в парламента, посочи представителят на УНИЦЕФ и изрази
надежда представители на Националния съвет на децата да бъдат чести гости на
Народното събрание.
Председателят на парламента Цецка Цачева отбеляза, че въпросът за правата на
децата е във фокуса на вниманието на Народното събрание. Въпреки постигнатото –
приет Закон за закрила на детето, Национална стратегия и деинституционализацията на
грижата за деца, пред нас стоят много предизвикателства и отговорности, свързани със
закрилата и развитието на децата, посочи тя. Председателят на НС допълни, че винаги,
когато искат да споделят идеи, представители на Националния съвет са добри дошли в
законодателната институция.

Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност”

3

Седмичен бюлетин

Брой 27
24 ноември 2014 г.

Заместник-председателят на Националния съвет на децата Христиана Димитрова
благодари за поканата и посочи, че целта на съвета е да насърчи детското участие при
вземане на решения, свързани с децата.
В хода на разговора бяха обсъдени темите за достъп на децата до качествено
образование и здравеопазване, до правосъдие, подкрепа за семействата и гарантиране
на равни възможности за развитие на всички български деца.
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се ангажира още следващата
седмица да запознае ресорните парламентарни комисии с поставените проблеми.
Председателят на парламента Цецка Цачева връчи на представителя на УНИЦЕФ за
България Таня Радочай почетен плакет на Народното събрание.
25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето беше
отбелязана и в началото на пленарното заседание. Председателят на парламента Цецка
Цачева направи обръщение по повод годишнината.
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 43-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ПО
ПОВОД 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА
ДЕТЕТО
На днешния ден светът отбелязва 25 години от приемането на Конвенцията за
правата на детето от Общото събрание на ООН. Няма съмнение, че това е забележително
събитие, към което ние – като народни представители, сме съпричастни и ангажирани.
Ще припомня само, че Конвенцията е ратифицирана от 194 държави и е най-бързо
и най-широко приетият международен договор в историята на човечеството.
Както е добре известно, Република България ратифицира Конвенцията с решение
на Великото народно събрание от 11 април 1991 г., с което заедно с останалите държави
се ангажира да зачита и осигурява всички права на всяко дете. Сред тях: правото на
живот и развитие, правото на закрила, на достъп до здравеопазване и до образование, на
свобода на изразяване на мнение, на свобода от насилие и експлоатация.
Днес сме длъжни да отчетем, че Конвенцията допринесе за постигането на
забележителен напредък за милиони деца по света и със задоволство да отбележим, че
българският парламент последователно работи за синхронизирането на националното
законодателство с Конвенцията.
Сред постиженията на страната ни е деинституционализацията на грижата за деца,
което доведе до намаляването на дела на децата, отглеждани в институции с 40% за
последните 10 години.
Все още обаче нашите деца очакват от нас като законодатели нови решения, тъй
като над 3 000 деца живеят в институции, 21 000 деца никога не са прекрачвали
училищния праг или са напуснали училище още в начален етап. А много български деца
са в риск от бедност или социално изключване.
Нека в деня, в който отбелязваме 25 години от Конвенцията за правата на детето,
заедно потвърдим, че пред българския парламент стоят предизвикателството и
отговорността: да приемаме закони и да правим необходимите законодателни промени,
които трайно да гарантират закрила на децата в риск, достъп до качествено образование
и здравеопазване, достъп до правосъдие, подкрепа за семействата и гарантиране на
равни възможности за развитие на всички български деца.
Народното събрание през следващите дни е домакин и на фото-изложба на
УНИЦЕФ „Детските права имат лице и история“, която вярвам, че ще предизвика интерес
сред всички народни представители.
Благодаря за вниманието ви!
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Предстоящи събития
26/11/2014
09:00 Пленарно заседание
26/11/2014
11:00 Потомката на българи от Егейска Македония Анка Николова Хикимова – Колакова
ще дари в Народното събрание знамето на българските въстаници от ИлинденскоПреображенското въстание в Енидже Вардар
27/11/2014
09:00 Пленарно заседание
28/11/2014
09:00 Пленарно заседание
28/11/2014
11:00 Парламентарен контрол

Новини от България свързани с ЕС
ЕК
одобри
държавната
инвестиционна банка

помощ

за

Първа

Европейската комисия установи, че ликвидната
подкрепа от България за Първа инвестиционна банка
(ПИБ) е в съответствие с правилата на ЕС за държавната
помощ. Комисията заключи, че мерките са били
необходими
за
запазване
на
стабилността
на
българската икономика и финансова система. Освен това
с плана за преструктуриране на ПИБ ще се гарантира, че
банката ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план, без да се нарушава
неоправдано конкуренцията на вътрешния пазар. Това гласи съобщание на ЕК.
Вследствие на масовото теглене на ликвидност от българските банки през юни
2014 г. България отпусна ликвидна подкрепа на ПИБ под формата на държавен депозит в
размер на 1,2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от Комисията в
същия ден. Поради ограничения, свързани с държавния бюджет, този депозит беше с
краткосрочен падеж от 5 месеца, който изтича на 28 ноември 2014 г. България подаде
заявление за удължаване на срока на държавния депозит с максимум 18 месеца, който
вече ще е в размер на 900 млн. лева. Част от депозита ще бъде изплатена в рамките на
12 месеца.
Комисията установи, че ликвидната подкрепа за ПИБ е свързана с последиците за
пазара от ликвидната криза, която настъпи в България през юни и юли 2014 г., а не се
дължат на структурен проблем в банката. Пълно връщане на депозита сега може да
доведе до дестабилизиране не само на банката, а и на цялата финансова система на
България. Поради тези причини Комисията заключи, че ликвидната подкрепа за ПИБ в
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размер на 900 млн. лева до 28 май 2016 г. е в съответствие с нейното съобщение относно
държавната помощ за банките, както и с по-строгите изисквания на съобщението за
банките от 2013 г.
Източник: europе.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Диалог за паричната политика: председателят на
ЕЦБ Марио Драги говори в ЕП
Председателят на Европейската централна банка
(ЕЦБ) Марио Драги застава на 17 ноември 2014 г. пред
депутатите от икономическата комисия на ЕП, за да
коментира развитието на финансовите пазари в ЕС през
последните месеци. Очаква се по време на срещата да
бъде повдигнат въпросът за различията във финансовите
пазари в страните от еврозоната и как това затруднява работата на централната банка.
Ще бъде разисквана и политиката относно изискваните обезпечения по кредити
към банки.
Кризата в последните години доведе до пазарна фрагментация – увеличените
рискове за фалит както на държави, така и на компании, ограничи достъпа им до
чуждестранни инвеститори и ги принуди да разчитат за финансиране на техния местен
пазар. Така условията на кредитиране в определена страна могат съществено да се
различават от тези в друга, което прави по-сложно провеждането на единна парична
политика от ЕЦБ за цялата еврозона.
Когато централните банки предоставят заеми на търговски банки, те изискват
наличието на обезпечение. Колкото по-трудно е да се продаде предлаганото
обезпечение, толкова по-голямо трябва да е то. Рискът от загуби при реализацията на
обезпечение се поделя на европейско ниво от централните банки в еврозоната. В случаи,
когато търговските банки са затруднени да предложат адекватно обезпечение,
съответната национална банка може да предостави кредит, но тогава само тя носи риска.
Изслушването в икономическата комисия е част от редовния диалог относно
паричната политика, който депутатите провеждат с ЕЦБ на всеки три месеца. Целта на
дискусиите е да гарантират прозрачността и отчетността в действията на централната
банка. Г-н Драги ще говори и в ролята си на председател на Европейския съвет за
системен риск - орган, който следи за натрупването на рискове за финансовата
стабилност на ЕС.
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Ебола: Депутатите в ЕП разискват подкрепата на ЕС за
страните в Западна Африка
Комисарят
за
хуманитарната
помощ
Христос
Стилианидис ще говори днес пред парламентарната комисия
по развитие относно борбата с болестта ебола в Западна
Африка. Г-н Стилианидис току-що се завърна от посещение
в региона и депутатите ще научат от него оценката му за
ситуацията и нуждите на засегнатите страни. Преди дебата потърсихме мнението на Жил
Парньо (С&Д, Франция), автор на доклад на ЕП за мерките срещу трансгранични заплахи
за здравето.
Г-н Стилианидис е координатор на ЕС за кризата с ебола. От 12 до 16 ноември
2014 г. той посети Сиера Леоне, Либерия и Гвинея, за да се запознае с борбата срещу
епидемията.
Европейският съюз е заделил близо 900 млн. евро за преодоляване на кризата, но
от депутати в комисията по развитие прозвучаха критики към страните-членки заради
недостатъчно активните мерки през лятото.
„Борбата с ебола е като война…Ние трябва да попречим на вируса да се
разпространи в Европа“, заявява Жил Парньо. В същото време той призовава и за
решителна подкрепа на засегнатите страни: „ЕС и страните-членки имат политическата и
хуманитарната отговорност да реагират. Ние трябва да се намесим там, където е нужно: в
Западна Африка“.
Френският депутат приветства решението за заделените от ЕС средства, но
настоява за по-добра координация на здравните политики на страните-членки.
„Изключително важно е да се направи инвентаризация в здравните системи в Европа и да
се споделят ресурси като легла, самолети, оборудване“.
Д-р Томас Зюдоф: „Ние разбираме 1-2% от това, което
се случва в мозъка“
„Изключително сложно е да разберем мозъка. Ние
познаваме може би един или два процента“, смята
Нобеловият лауреат по медицина за 2013 г. д-р Томас
Зюдоф. Той изнесе лекция в ЕП на 18 ноември 2014 г. за
функционирането на мозъка по покана на отдела на
Парламента
за
оценка
на
научно-технологичните
алтернативи. Разговаряхме с д-р Зюдоф преди неговата презентация за напредъка в
нашето познание и посоката на развитие на изследванията.
Какво Ви заинтригува в изследването на мозъка?
Когато стартирах моята лаборатория преди 30 години, търсех научен проект, който
би ми позволил да се занимавам с нещо напълно различно. Реших да изследвам мозъка,
защото той е невероятно труден за разбиране. Ние познаваме може би един или два
процента.
Как работата по химическите процеси в мозъка помага за справянето с болести
като Алцхаймер, шизофрения или с аутизма? Има ли обещаващи развития в момента?
Много пари са загубени по неуспешни клинични изследвания, защото ние не
разбираме болести като Алцхаймер и аутизма. Ако не разбираш нещо, не знаеш как да го
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лекуваш. Тогава всеки опит за лечение е в основата си една догадка, а това са много
скъпи догадки.
Забелязвате ли промени в начина на финансиране на изследванията?
Забелязвам драматични промени и смятам, че те са в грешна посока. Много
средства се насочват неправилно и пропиляват, ако финансирането не се дава на учените
въз основа на техните постижения и на реалистични оценки за това, което може да се
направи. Много учени дават прекалено големи обещания, за да се сдобият с повече пари.
Ние трябва да ограничим това, тъй като то ще доведе неизбежно до
разочарования.
Каква роля има Европейският съюз в стимулирането на изследванията?
Европейският съюз има огромна роля, тъй като той се превърна в един от големите
източници на финансиране на европейски изследвания. Неговото финансиране ще има
основно значение за определянето на това какъв тип наука се развива.
Източник: страницата на Европейския парламент

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
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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.

Уеб сайт на италианското председателство

Инициативи на ЕС
Нов портал за петиции към Европейския парламент
Европейският парламент има нов интерактивен портал,
който позволява на гражданите да подписват онлайн петиции
и да следят напредъка по тяхното разглеждане в ЕП. Целта е
да се направи процесът по-лесен за разбиране и попрозрачен за гражданите. Разгледайте и пробвайте новия
портал.
Всеки европейски гражданин има право да изрази своите оплаквания и
безпокойства по теми, свързани с работата на ЕС, пред Европейския парламент. Ако
искате да отправите жалба относно прилагането на европейското законодателство или да
призовете за приемане на позиция на ЕП по конкретна тема, то новата страница е Вашият
помощник. Порталът улеснява подаването на петиции и правенето на справки за техния
ход.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК и Съвета получени в периода ноември 2014 г.

ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

Предложение за РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на еднообразни
условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране

COM(2014)
710

24/11/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на
Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни
продукти с произход от трети страни

COM(2014)
707

21/11/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението
през 2011—2012 г. на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби от
социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, и на Директива 2002/15/EО COM(2014)
за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в
709
автомобилния транспорт (27-ми доклад на Комисията относно изпълнението на социалното
законодателство във връзка с автомобилния транспорт) - {SWD(2014) 342 final}

21/11/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И COM(2014)
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Петнадесети доклад за практическата подготовка за бъдещото
706
разширяване на еврозоната - {SWD(2014) 341 final}

21/11/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИИЯТА

SWD(2014)
341

21/11/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2014)
342

21/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за
временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото COM(2014)
участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
696
Европейския съюз и Република Кабо Верде

19/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокола за определяне на
възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за
партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде

COM(2014)
695

19/11/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 7-ми ФИНАНСОВ ДОКЛАД
НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ
COM(2014)
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) - БЮДЖЕТНА 2013 ГОДИНА 703
- {SWD(2014) 340 final}

19/11/2014

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(2014)
705

19/11/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за разпределяне на възможностите за риболов в
съответствие с Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото
участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейския съюз и Република Кабо Верде

COM(2014)
697

19/11/2014

SWD(2014)
340

19/11/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за
откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и
промишлени продукти

COM(2014)
693

17/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на протокол за изменение на
Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави
членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна,
за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

COM(2014)
692

14/11/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на протокол за изменение на
Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави
членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна,
за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

COM(2014)
691

14/11/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) №
1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени
ресурси на Общностите

COM(2014)
704

12/11/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с
COM(2014)
точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския
701
парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление
(заявление EGF/2013/014 FR/Air France, подадено от Франция)

11/11/2014

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/2014/013 EL/Odyssefs
Fokas)

COM(2014)
702

11/11/2014

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 и доброто финансово
управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., подадено от Полша)

COM(2014)
699

10/11/2014

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
COM(2014)
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и
698
Украйна, 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“

10/11/2014

Актове,
публикувани
Европейския съюз

в

Официален

вестник

Дата

L (Законодателство)

C (Информация и известия)

22/11/2014

L335 L336

C420

21/11/2014

L334

C417 C418 C419

20/11/2014

L333

C414 C415 C416

19/11/2014

L332

C412 C412A C413

18/11/2014

L331

C410 C410A C411
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