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Тема на седмицата

Депутатите в ЕП избират европейски
омбудсман

На 16 декември 2014 г.депутатите в Европейския
парламент ще решат дали да оставят сегашния омбудсман
Емили О‘Райли на поста за следващите пет години. Омбудсманът има за задача да
разследва жалби от граждани, асоциации и фирми за лоши административни практики на
европейските институции. Г-жа О‘Райли пое длъжността през октомври 2013 г. след
гласуване в ЕП. Проследете на живо какво ще бъде решението на Парламента във
вторник от 13 часа българско време.
На
2
декември
2014
г.
парламентарната
комисия
по
петиции
организира изслушване на кандидатката, на което тя отговори на въпросите на
депутатите.
Общо 2 420 жалби са били отправени към европейския омбудсман през 2013 г., а
23 425 граждани са получили помощ под формата на съвет или информация.
За повече подробности: годишния отчет за предходната година.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
Народното събрание ратифицира договор
за заем между България и Европейската
инвестиционна банка по проект "България съфинансиране по Фондовете на ЕС"
На заседанието си на 11 декември 2014 г.
Народното събрание ратифицира договор за
заем
между
България
и
Европейската
инвестиционна банка по проект "България съфинансиране по Фондовете на ЕС".
В доклада на Комисията по бюджет и
финанси се посочва, че това е вторият
структурен програмен заем, който ЕИБ предоставя с цел подкрепа на правителството при
усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. и
е в размер до 500 млн. евро. Със заема ще се подпомага националното финансиране
основно по оперативните програми "Транспорт и транспортна политика", "Околна среда"
и "Региони в растеж", тъй като по тези програми ще се финансират изключително
стратегически инфраструктурни проекти с национално значение, които са приоритетни и
за дейността на ЕИБ. Независимо от това в споразумението е предвидена и възможност за
ползване на средства от заема и за останалите оперативни програми по искане на
правителството след анализ и одобрение от ЕИБ, се посочва в доклада.
Срокът на заема е 25 години със 7 години гратисен период. Предвидена е
възможност за еднократно, средносрочно и дългосрочно погасяване на отделните
траншове от централния бюджет.
Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за собствеността, които
предвиждат да бъде удължен с три години срокът "за спиране на придобивната давност
по отношение на държавни и общински имоти". Удължаването на мораториума е
необходимо поради все още неприключилия процес по първоначалното актуване на
имотите - държавна и общинска собственост, пише в мотивите си вносителят Министерският съвет.
Народното събрание прие и процедурни правила за издигане, публично
оповестяване и изслушване на кандидатите и избор на главен съдебен инспектор в
Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС). Предложенията ще се правят до
Комисията по правни въпроси в писмена форма. Право да издигат кандидати за поста
имат народни представители или парламентарни групи, а срокът за предложения е до 30
януари 2015 г. Ясно е, че ще има поне две кандидатури – на Теодора Точкова и Вера
Чочкова, съобщи председателят на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов /ГЕРБ/.
Надеждата ни е кандидатите да са повече и състезанието да бъде напрегнато,
добави той.
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Предстоящи събития
17/12/2014
09:00 Пленарно заседание
17/12/2014
14:00 Заседание на Комисия
17/12/2014
14:30 Заседание на Комисия
17/12/2014
14:30 Заседание на Комисия
17/12/2014
14:30 Заседание на Комисия
17/12/2014
15:00 Заседание на Комисия
17/12/2014
15:00 Заседание на Комисия
17/12/2014
15:30 Заседание на Комисия

по икономическа политика и туризъм
по въпросите на децата, младежта и спорта
по външна политика
по вътрешна сигурност и обществен ред
по труда, социалната и демографската политика
по образованието и науката
по земеделието и храните

Новини от България свързани с ЕС
ЕК започва днес мащабна кампания за представяне
на инвестиционния план на ЕС
Заместник-председателят
на
Европейската
комисия за работните места, растежа, инвестициите и
конкурентоспособността Юрки Катайнен започва днес
кампания за представяне в 28 страни от ЕС на
инвестиционния план на ЕС, съобщават от ЕК. Той е на
стойност
повече
от
300
милиарда
евро,
а
информационната офанзива има за цел да разясни новите възможности пред
правителства, инвеститори, предприятия, местни власти, профсъюзи и заинтересовани
общности.
Първата спирка в обиколката на заместник-председателят на ЕК днес е в Румъния,
където той ще бъде придружен от комисаря по регионалната политика Корина Крецу.
През април 2015 г. се предвижда Юрки Катайнен да посети България, Гърция,
Унгария, Холандия и Люксембург, като част от кампанията, която ще продължи до
септември 2015 г.
Източник: europе.bg
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Политиката на ЕС за подпомагане на развитието:
приоритети и трудности
На 8 декември 2014 г. парламентарната комисия по
развитие провежда първата си дискусия с новия комисар за
международното сътрудничество и развитието Невен
Мимица. След броени седмици започва европейската година
на помощта за развитие, която цели да стимулира дебата за
политиката на ЕС в областта. Председателката на комисията по развитие Линда Макаван
(С&Д, Великобритания) е убедена, че ЕС има важна роля. Тя отговорите на нашите
въпроси за приоритетите и предизвикателствата пред политиката за развитие.
Как Европейският съюз и Европейският парламент могат най-добре да отговорят на
предизвикателствата в областта на развитието? Трябва ли да преосмислим нашата
стратегия?
Следващата година ООН ще приеме нова световна рамка за цели за устойчиво
развитие след 2015 г. ЕС може да допринесе както с финансови ресурси, така и с
политики и знания, почерпени от нашия опит, в области като здравеопазване, изграждане
на водоснабдяване и канализация, публична администрация, трансфер на технологии.
Както Парламентът посочи в доклада си за рамката за световно развитие,
ударението трябва да се постави върху правата на човека, изграждането на добро
управление, намаляването на неравенството и овластяването на жените и момичетата.
Европейският парламент може да повлияе и като заема ясни позиции по ключовите
въпроси в подходящия момент. Ние ще продължим да анализираме и наблюдаваме как се
изразходват средствата на ЕС за развитие, за да се уверим, че те се ползват ефективно и
са насочени към онези, които имат най-много нужда.
Какво е значението на Европейската година за развитие през 2015 г.? Какво се
надявате бъде постигнато?
Европейската година на развитието е добра възможност да ангажираме гражданите
в работата на европейските институции по политиката за развитие. Парламентът изигра
ключова роля в обявяването на годината и за това е много важно ние да участваме
активно през 2015 г. с дейности в целия Европейски съюз.
Планираме мероприятия в сътрудничество с бюрата на ЕП по страни, с
Европейската комисия, с гражданското общество и други заинтересовани лица. Надявам
се в мероприятията да се включат граждани извън онези, които са обичайно активни в
тази област, и да се покаже, че общите проблеми на света изискват координирани
решения.
Колко голяма пречка е епидемията от ебола пред перспективите за развитие на
страните в Западна Африка?
Изглежда, че епидемията ще остави дълбоки и дълготрайни следи, но ние можем
да направим много, за да помогнем на тези икономики и общества да се възстановят.
Народно събрание
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През септември 2014 г. агенциите, работещи на място, ни казваха, че липсата на
координация сериозно пречи на спешните усилия да се овладее епидемията. Сега
комисарят по международната помощ Христос Стилианидис е определен за координатор
на ЕС по кризата с ебола и въпреки че предизвикателствата са огромни, се забелязват
резултати в трите ключови области – персонал, медицинско оборудване и безопасно
влизане и излизане от засегнатия регион.
Комисията по развитие ще подготви доклад за уроците от епидемията от ебола и
ще направи препоръки за дългосрочното укрепване на здравните системи в региона.
Надявам се това да е значим принос и да подпомогне усилията на ЕС, агенциите на
ООН, Африканския съюз и другите фактори във възстановяването.

Защитата на правата на човека: „ЕС трябва да дава
пример“
На 10 декември 1948 г. се приема Всеобщата
декларация на ООН за правата на човека – първи
документ на световно равнище, който провъзгласява, че
всяко човешко същество се ползва с естествени и
неотменими права. Защитата на тези права винаги е била
важен приоритет в работата на Европейския парламент и
на създадената специална подкомисия. Както споделя председателката на подкомисията
Елена Валенсиано (С&Д, Испания), за милиони хора по света декларацията на ООН от
1948 г. е все още утопия.
С какво се занимава подкомисията по права на човека в ЕП?
Основната ни мисия е защитата на правата на човека отвъд границите на ЕС. Ние
анализираме положението по целия свят, особено в страните, в които има данни за
мъчения, използване на смъртно наказание, липса на политически свободи и всяка друга
заплаха за човешкото достойнство. Работим в тясна връзка с организациите на
гражданското общество, както и с правителствата. Отправяме призиви за освобождаване
на политически затворници, провеждаме кампании срещу използването на деца за
войници, срещу смъртното наказание и в защита на свободата на медиите.
През 2015 г. ще отбележим Европейската година на помощта за развитие. Как това
се свързва с правата на човека?
Демокрацията и свободата трябва да вървят заедно с развитието. Ние трябва да
започнем да контролираме по-добре работата на европейските мултинационални
компании извън рамките на ЕС. Има големи европейски корпорации с дейност в бедни
страни, които пряко или непряко държат местните работници в условия на робство или
„полу-робство“. Това включва деца и жени, трудещи се в несправедливи и
нездравословни условия. ЕС трябва да дава пример и европейските компании не могат да
работят по този начин.
Тази година наградата „Сахаров“ на ЕП бе присъдена на д-р Муквеге, за да се
привлече вниманието към използването на изнасилването като инструмент на войната.
Кои са другите значими проблеми в областта на правата на човека?
Има толкова много неща, че е трудно да се каже откъде да започнем. Според мен
всичко е свързано с въпроса за достойнството, а достойнството започва с правото на
живот и с физическата ненакърнимост. Без тези неща няма нищо друго. Все още има
милиони хора по света, за които Всеобщата декларация за правата на човека е утопия.
Това, което за нас е очевидно, за милиони въобще не е очевидно. А сред тези хора
най-уязвими според мен са жените и момичетата.
Народно събрание
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Политическите лидери в ЕП обсъдиха
програма на Комисията за 2015 г.

работната

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер посети Парламента на 11 декември 2014 г., за да
представи работната програма на Комисията за 2015 г. пред
лидерите на политическите групи в ЕП и председателя на
Парламента Мартин Шулц. Ръководителите на групи
зададоха много въпроси за приоритетите и методите на работа на Комисията, което
доведе до оживена дискусия.
В срещата взе участие и Франс Тимерманс, първи заместник-председател на
Комисията, отговарящ за консултациите с Парламента по темата.
Работната програма ще бъде предмет на пленарен дебат с г-н Юнкер на 12
ноември 2014 г. в Страсбург.
Пленарната зала на 360º: Вижте отблизо новия състав на Парламента
Как изглежда пленарното заседание на Европейския парламент в действителност?
За да Ви помогнат да се потопите в атмосферата на дебатите в Страсбург,
депутатите участваха в заснемането на специална панорамна снимка в пленарната зала.
Разгледайте подробно всяко едно от действащите лица, включително председателя
на Парламента Мартин Шулц и представителите на Съвета и на Комисията. Виждате ли
Вашите депутати?
Пленарната зала в Страсбург е мястото, където се гласуват повечето от решенията
на Европейския парламент, много от които засягат живота на хората в цяла Европа.
Нашата панорамна снимка, публикувана в раздела „За парламента“ на уебсайта на
ЕП, е уникален начин да разгледате залата от близо.
Новите неща
Панорамата на новия състав на Парламента предлага две нови функции в
сравнение с предишната снимка, публикувана преди две години.
Когато придвижвате курсора на мишката по редовете с депутати, всеки един е
идентифициран по име. Това Ви позволява още по-лесно да откриете онези, които
търсите.
Освен това можете да настроите начина на показване на панорамата, когато я
споделяте в социалните медии, за да я накарате да започва от избран от Вас депутат.
Просто се придвижете с курсора до позицията, която предпочитате, и натиснете “L”
на клавиатурата. Ще бъде създаден нов URL адрес с новата начална позиция, който
можете да публикувате в Twitter, Facebook или да вградите на собствената си страница.
За да видите цялата пленарна зала с всички депутати натиснете ТУК

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.
Народно събрание
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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

Новини от Европейската комисия

Ново начало: работният план на Европейската комисия за осигуряване на
заетост, растеж и инвестиции

Европейската комисия прие във вторник, 16 декември 2014 г. в Страсбург своята
работна програма за 2015 г. Това е план за действията и инициативите, които ЕК
възнамерява да предприеме през следващите 12 месеца с цел постигането на конкретни
ползи за гражданите и реално подобрение на заетостта, растежа и инвестициите в ЕС.
Това е програма за промяна.
Идеята на работния план е, че гражданите искат по-малка намеса на ЕС в тяхното
ежедневие, особено когато държавите членки имат по-добри възможности за действие и
намиране на решения. Техните очаквания са съюзът да бъде водеща сила по отношение
на големите икономически и социални предизвикателства, като борбата с безработицата
и повишаването на конкурентоспособността. Гражданите искат от ЕС по-голяма откритост
и прозрачност по отношение на неговите решения и тяхното осъществяване.
Приемането на работната програма е добра изходна точка, тъй като в нея са
очертани по съвсем прозрачен начин нещата, които ЕС ще извърши през 2015 г. Тя
предвижда Европейската комисия да се съсредоточи върху 23 инициативи, фокусирани в
шест ключови области:
План за инвестиции за Европа
Амбициозен пакет за цифровия единен пазар
Първите стъпки към европейски енергиен съюз
По-справедлив подход към данъчното облагане
Европейска програма за миграцията
По-задълбочен икономически и паричен съюз
За повече информация: ТУК
Източник: страницата на Европейската комисия
Народно събрание
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Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК и Съвета получени в периода декември 2014 г.

ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
COM(2014)
хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 724

09/12/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия, на Белгия и на Полша да
ратифицират Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по
вътрешните водни пътища (CMNI) или да се присъединят към нея

COM(2014)
721

08/12/2014

Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №
174/2005 на Съвета за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с
военни действия в Кот д?Ивоар

JOIN(2014) 41 05/12/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно COM(2014)
изпълнението на Споразумението за търговия между ЕС и Колумбия и Перу
718

04/12/2014

ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ КЪМ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6/2014 - ОБЩ
РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ Раздел III — Комисия - Раздел VIII — Европейски омбудсман

COM(2014)
730

03/12/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на
определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2015 година в Черно море

COM(2014)
719

02/12/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Годишен доклад
относно Инструмента за стабилност за 2013 г. - {SWD(2014) 344 final}

COM(2014)
717

02/12/2014

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изпълнение на
ангажиментите на политиката на ЕС за сигурност в областта на продоволствието и
изхранването: първи двугодишен доклад - {SWD(2014) 343 final}

COM(2014)
712

02/12/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2014)
344

02/12/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2014)
343

02/12/2014

COM(2014)
716

01/12/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подлагане на веществата 4-метил-5-(4метилфенил)-4,5-дихидрооксазол-2-амин (4,4'-DMAR) и 1-циклохексил-4-(1,2дифенилетил)пиперазин (MT-45) на мерки за контрол
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