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Тема на седмицата
ЕП предлага план за по-сигурно
здравно обслужване
Евродепутатите призоваха в резолюция на 19 май
2015 г. за справяне с нарастващата резистентност към
антибиотиците за хора и животни , по-отговорно
използване на съвременните методи за лечение и
насърчаване на иновациите. Членовете на ЕП отбелязват,
че инфекциите, свързани с медицинското обслужване,
засягат 8-12% от пациентите, приети в болници в ЕС. Всяка година 37 000 души в ЕС
умират вследствие на такива инфекции, което натоварва допълнително ограничените
бюджети за здравеопазване.
"Мерките за строги икономии не могат да бъдат наложени, ако те влияят на
безопасността на пациентите, персонала или специалистите в болниците", заяви
докладчикът Пиерникола Педичини (група „Европа на свободата и пряката демокрация“
(ЕСПД), Италия), чиито препоръки бяха одобрени с 637 гласа срещу 32 "против" и 10
въздържали се. "В Европа 25 000 души умират всяка година заради нарастващата
резистентност към съществуващите антимикробни средства, така че ние трябва да
стимулираме научните изследвания за откриването на нови видове вещества. Колкото до
ветеринарния сектор, интернет продажбите на антимикробни вещества и тяхната
профилактична употреба следва да бъдат преустановени", добави Педичини.
Ограничените разходи за здравеопазване са вредни за пациентите
Членовете на ЕП отбелязват, че икономическата криза е засилила натиска върху
националните бюджети за здравеопазване, което от своя страна оказва въздействие
върху безопасността на пациентите. ЕП призовава страните членки да гарантират, че
безопасността на пациентите не е засегната от мерките за строги икономии и системите
за здравно обслужване ще останат адекватно финансирани.
Антибиотици за хора: диагностика преди да предписването им
ЕП предлага редица мерки, които да гарантират, че антибиотиците се използват
по-отговорно:
стриктна забрана за ползване без лекарско предписание
задължителна
микробиологична
диагностика
преди
предписването
на
антибиотици;
• избягване на конфликт на интереси между производителите и лицата,
предписващи лекарствените средства;
повишаване на информираността относно надзора на потреблението на антимикробни
средства, резистентността спрямо тях, както и контрола на инфекциите
Евродепутатите също така настояват фармацевтичните компании да инвестират в
разработването на нови антимикробни средства. ЕП призовава Европейската комисия да
обмисли създаването на законодателна рамка, чрез която да се насърчи разработването
на нови антибиотични медикаментозни средства.
Антибиотици за животни: ограничаване на използването им за профилактични
цели
ЕП препоръчва отговорната употреба на антимикробни средства във ветеринарната
медицина, включително в медикаментозния фураж. Евродепутатите подкрепят
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използването им за лечение само след ветеринарна диагностика. Два законодателни акта
по този въпрос са в процес на обсъждане в Европейския парламент.
Използването на ветеринарни антибиотици следва да се ограничи до терапевтични
цели, чрез постепенно премахване на използването им за профилактични цели.
Използването на метафилактика, тоест масово медикаментозно третиране на
животни, насочено към лечение на болните екземпляри в стопанствата и предотвратяване
на инфекциите при здравите животни, също трябва да бъде сведено до минимум,
посочват евродепутатите.
Обща информация
Между 8% и 12% от пациентите, приети в болници в ЕС, страдат от инфекции,
като почти половината от тях биха могли да бъдат избегнати. Най-често срещаните
проблеми са вътрешно-болничните инфекции (ВБИ), непоносимост към медикаменти и
усложнения, възникнали по време или след хирургически операции.

Източник: страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Възгледите на академик Петко Стайнов за правовата държава са актуални и
днес, когато продължаваме да търсим най-верния път за господството на
правото, заяви Цецка Цачева по повод 125-ата годишнина от рождението на
големия българин
Академик Петко Стайнов е голям радетел на правовата държава, той гледа на нея
като на държава на закона, с което е безкрайно актуален и в днешния не лек ден, когато
продължаваме да търсим най-верния път за господството на правото. Това заяви
председателят на Народното събрание Цецка Цачева при откриването на изложба по
повод 125-ата годишнина от рождението на големия български юрист, общественик и
държавник акад. Петко Стайнов. Експозицията е представена в сградата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”.
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Председателят на парламента подчерта, че с отбелязването на годишнината от
рождението на академик Петко Стайнов се отдава значимото на един голям българин –
интелектуалец, политик, юрист, дипломат, общественик. Петко Стайнов е човек, посветил
живота си на границата на две епохи на юридическата наука, блестящ учен, запомнен от
студентите си преподавател, посочи Цецка Цачева.
В историята на парламентаризма Петко Стайнов остава като народен представител
с близо 50 години работа в пленарната зала, за първи път влиза в Народното събрание
през 1923 г. като кандидат на Демократическия сговор от неговия роден Казанлък,
отбеляза председателят на парламента. Цецка Цачева подчерта, че онова, с което той ще
се помни и занапред, тъй като няма друг аналог, е фактът, че през всичките тези години
той е избиран от Казанлък.
Тази сграда пази спомените за неговата научна и преподавателска дейност, а на
нас се пада дълга да го предадем и на идните поколения, заяви Цецка Цачева пред
присъстващите на откриването. Тя добави, че трудове на академик Петко Стайнов са в
основата на съвременни нормативни актове като Закона за държавния служител, Закона
за държавната служба, Административно-процесуалния кодекс.
Като председател на парламента ми е изключително приятно да откиря тази
изложба, чрез която Народното събрание дава своя дан в отбелязването на светлата
годишнина, подчерта Цецка Цачева и допълни, че експозицията ще бъде представена и в
сградата на парламента.
По-късно председателят на Народното събрание Цецка Цачева присъства на
тържествено събрание по повод годишнината в Аулата на университета.

Предстоящи събития
25/05/2015
15:00 Среща на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с първия заместник
министър-председател и министър на външните работи на Република Хърватия Весна
Пусич

Новини от България свързани с ЕС
Кристалина Георгиева става съпредседател на Групата на
високо равнище на ООН за финансиране на глобалната
хуманитарна помощ
Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун назначи
заместник-председателя на Европейската комисия Кристалина
Георгиева за съпредседател на Групата на високо равнище на ООН
за финансиране на глобалната хуманитарна помощ, съобщават от
ЕК.
"Групата на високо равнище ще проучи предизвикателствата пред финансирането
на хуманитарните дейност и ще набележи начините за преодоляване на голямото
разминаване между постоянно нарастващите нужди от хуманитарна помощ и наличните
финансови ресурси за нея. Тя ще работи за намиране на решения за по-навременно и
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предвидимо осигуряване на финансиране и по-ефективното му използване", казва
генералният секретар Бан Ки Мун в официално изявление по повод създаването на
групата. В нея влизат 9 високопоставени съветници от различни краища на света.
"За мен е чест да бъда съпредседател на Групата на ООН за финансиране на
глобалната хуманитарна помощ, инициирана от генералния секретар Бан Ки Мун.
Конфликтите и бедствията днес са с мащаби, каквито светът не е виждал от
Втората световна война насам. Все повече са хората, напуснали домовете си, загубили
близките си и препитанието си. Те зависят от помощта на другите, за да оцелеят – ако
имат късмета да получат такава. Това има непосредствен и драматичен ефект върху
финансирането на хуманитарните дейности. Има остра нужда от средства, но също трябва
спешно да помислим как парите да се харчат най-успешно и как се да се наблюдава
ефекта от изразходването им. Това е целта, която си поставям.", заяви Кристалина
Георгиева във Фейсбук.
По време на мандата си като европейски комисар по международното
сътрудничество, хуманитарната помощ и реакция при кризи между 2010 и 2014 г.
Кристалина Георгиева ръководи разпределението на животоспасяваща помощ за почти
500 милиона деца, жени и мъже, жертви на конфликти и природни бедствия по света,
подчертава в изявлението си Бан Ки Мун. Той изтъква и ключовата роля на г-жа
Георгиева като вицепрезидент на Световната банка и приноса й за реформиране на
управлението и увеличаване на капитала на финансовата институция след
международната финансова криза от 2008 г.
През последното десетилетие необходимостта от хуманитарна помощ по света се е
увеличила драматично. От 2004 г. насам борят на хората в нужда е нараснал над два
пъти до над 100 милиона души днес, а средствата необходими за хуманитарна помощ
през 2105 г. се изчисляват на 19,1 милиарда долара при едва 3,4 милиарда долара през
2004 г.
Групата на високо равнище трябва да представи препоръките си на генералния
секретар Бан Ки Мун през ноември 2015 г. Те ще бъдат основа на дискусията на
Световната среща на високо равнище на ООН за хуманитарната помощ през май 2016 г.
Източник: Europe.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Кървави минерали: ЕП приема
търговията с въоръжени групировки

мерки

срещу

Извличането на суровини от конфликтни или
рискови региони поражда опасността парите, които
плащаме за добив, да отидат в нечисти ръце и да
послужат за разпалване на насилието. На 19 май 2015 г.
Европейският парламент разисква, а на 20 май 2015 г.
гласува регламент, който ще създаде система на ЕС за самостоятелно сертифициране на
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вносители на някои руди чрез контрол върху веригата на доставки. Целта е да се
прекъсне връзката между добива на суровини и финансирането на въоръжени
групировки.
Предложението на Европейската комисия е за изграждане на доброволна система,
включваща ежегодното публикуване на списък от „отговорни“ компании, които внасят
суровини като калай, волфрам, тантал и злато. Тези компании следва да прилагат
разработени от ОИСР насоки за надлежна проверка на веригата на доставки,
включително да обявяват публично своите доставчици, които се занимават с обогатяване
и преработване на рудите, и да могат да предоставят резултати от независими инспекции
на доставчиците.
Преди гласуването в пленарна зала Парламентът остава разделен дали системата
на сертифициране да бъде доброволна или задължителна за всички по веригата на
доставки. „Антагонизмът между обвързващия и доброволния подход е една фалшива
дилема; истинското предизвикателство е изграждането на ефективно, работещо
решение“, коментира докладчикът Юлиу Винклер (ЕНП, Румъния).
С над 400 вносители на калай, тантал, волфрам и злато Европейският съюз е сред
най-големите пазари за тези метали. Властите в САЩ са въвели законово обвързващи
изисквания за фирми, които извличат суровини от региона на Великите езера в Източна
Африка.

Единен цифров пазар: ЕП разисква
Комисията за дигиталното бъдеще

стратегията

на

Премахването на бариерите онлайн и създаването на
условия за развитие на дигиталната икономика бяха сред
основните въпроси в пленарния дебат на 19 май 2015 г. за
единния цифров пазар на ЕС. Комисията представи стратегията на 6 май, а Парламентът
ще даде своя отговор с доклад, изготвен от няколко парламентарни комисии. Единният
цифров пазар ще бъде и сред темите на срещата на върха на ЕС на 25-26 юни 2015 г.
Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип даде начало на дебата, като
заяви, че стратегията трябва „да подготви Европа за светло дигитално бъдеще“.
Предлаганите инициативи трябва да се разглеждат като пакет, настоя той: „Ако
успеем да осъществим половината от тях, няма да успеем с изграждането на истински
единен цифров пазар“.
Франсоаз Гростет (ЕНП, Франция) посочи, че цифровият пазар трябва да
стимулира растежа във всички страни-членки. „Или Европа ще се качи на борда, или
просто ще се превърне в цифрова колония“, каза тя. „Не трябва само да консумираме в
Европа, трябва да сме творци“.
Според Марю Лауристин (С&Д, Естония) въпросът „не е само за единния цифров
пазар, но за цифровото общество в Европа“. „Дигитализацията изисква нови умения –
има огромни възможности, но и огромни рискове“, заяви тя.
„Стратегията на Комисията е добра в някои части, но изисква още работа в други“,
каза Вики Форд (ЕКР, Великобритания). „Цифровият пазар е световен пазар;
изграждането на крепост около Европа няма да проработи.“
Дита Харанзова (АЛДЕ, Чехия) заяви: „Стратегията трябва да направи дори
повече, за да създаде равни условия на конкуренция за всички европейски компании,
особено малките, които трябва да плащат много, за да продават отвъд националните си
граници.“
„Иновациите са с ключово значение за европейската икономика и интернет трябва
да бъде част от всичко това“, посочи Денис де Йонг (ЕОЛ/СЗЛ, Холандия). „Трябва да
направим така, че интернет да остане свободен и открит форум“.
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„Чухме за по-добрия достъп на потребителите до стоки и услуги, но не чухме нищо
за демокрацията, нищо за достъпа до знанието“, заяви Мишел Раймон (Зелени/ЕСА,
Австрия).
„Към момента само 7% от европейските малки и средни предприятия продават
продукти извън родните си страни, а само 15% от потребителите купуват онлайн в друга
страна“, цитира данни Давид Борели (ЕСПД, Италия). „Очевидно е, че предстои дълъг
път“, заключи той.
Независимата депутатка Милен Трошчински (Франция) разкритикува стремежа на
Комисията за премахване на националните бариери. „Вие показвате открито презрение
към нациите и народите“, заяви тя.
Депутатите призовават за напредък относно директивата за майчинството
От 2010 г. предложените промени в директивата за майчинството, укрепващи
трудовите права на жените, са блокирани от европейските правителства. Срокът, който
Комисията постави за намиране на съгласие между Парламента и Съвета, изтича, но в
резолюция, приета на 20 май, депутатите приканват страните-членки да подновят
преговорите, а Комисията да не оттегля предложението.
Сегашното законодателство и предлаганите промени
Отпускът по майчинство е регламентиран на европейско ниво с директива от 1992
г. Тя дава на майките право на отпуск от поне 14 седмици, като задължително трябва да
бъдат взети две. Размерът на обезщетенията за майчинство се определят от националното
законодателство.
Комисията е предложила промяна в директивата, която би увеличила минималния
срок на отпуска по майчинство на 18 седмици, като в рамките на задължителен срок от 6
седмици да се получава пълно заплащане. През 2010 г. Европейският парламент гласува
за удължаване на минималния срок на 20 седмици на пълно заплащане, от които
задължителният срок да бъде 6 седмици (след раждане).
Майчинските права в страните-членки
Към момента дължината на отпуска по майчинство варира значително по страни –
от 14 седмици в малък брой страни до 52 седмици в България (с обезщетение на 90% от
заплащането). Задължителният период е също много различен.
Последна възможност за търсене на съгласие
През декември 2014 г. Комисията обяви, че тъй като предложението е блокирано в
продължение на повече от 4 години, тя ще го оттегли, ако в следващите шест месеца
Парламентът и Съветът не постигнат съгласие по него. На 20 май 2015 г. ЕП гласува
резолюция, с която призова за нови преговори със страните-членки и поиска от
Комисията или да не оттегля предложението, или да направи ново законодателно
предложение до края на годината.
Кризата с имигрантите: Депутатите в ЕП дискутират
европейския отговор
Европейският парламент обсъди на 20 май 2015 г.
плановете на Комисията за справяне с големия брой
имигранти, опитващи да достигнат Европейския съюз,
често с риск за живота си по море. Заместникпредседателят на Комисията Франс Тимерманс и комисарят
по миграционната политика Димитрис Аврамопулос
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обявиха редица мерки, включително задействане на извънреден механизъм за
преразпределение на мигранти, схема за презаселване на бежанци от страни извън ЕС и
заделяне на още средства за сигурността по границите.
Представителката на председателството на Съвета Занда Калниня-Лукашевица
приветства инициативата на Комисията и трикратното увеличаване на средствата за
операциите на агенцията на ЕС за външните граници Фронтекс. Тя припомни, че
правителствата вече са взели решение за провеждане на военна операция на ЕС за
„разбиване на бизнес модела на трафикантите на хора“.
Заместник-председателят на Комисията Франс Тимерманс обяви, че следващата
седмица Комисията ще предложи механизъм за временно преразпределение, „за да се
облекчи натискът върху граничните страни“. „Тук не става въпрос за миграцията като
цяло, а за изключителна кризисна ситуация, която изисква ясен отговор … Борбата с
корените на незаконната имиграция означава осигуряване на сигурността на границите и
спасяването на хора, но и правилно прилагане на правилата за даване на убежище, и
затова имаме нужда от ангажимента на страните-членки“, добави той.
„При непосредствените ни съседи гори и Европа се разглежда като убежище във
времена на нестабилност“, обясни причините за кризата комисар Аврамопулос.
Манфред Вебер (ЕНП, Германия) заяви, че „като европейци ние сме колективно
призовани да отговорим на предизвикателството“ на имиграцията. Той приветства
„механизма за солидарност“ и добави: „Готови сме да продължим работата по добрите
инициативи на Комисията“.
„Европа често е обвинявана, че не върши нищо. С тези мерки показваме, че
Европа може да действа“, заяви Джани Питела (С&Д, Италия). „Трябва да сложим край на
мрежите на трафикантите, но не искаме никакви военни действия или насилие“, посочи
той.
Тимъти
Къркхоуп
(ЕКР,
Великобритания)
разкритикува
плановете
за
преразпределяне на търсещите убежище в Европа. „Имаме морален дълг да си помагаме
едни на други, но… истинската солидарност е да предложиш помощ, защото това е
правилно, а не защото си задължен“.
Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) призова за единни европейски действия за
преодоляване на кризата в съседните страни: „Не направихме нищо в Либия, не
направихме нищо в Сирия и това е една от причините защо толкова много бежанци се
опитват да влязат в ЕС“.
Габриеле Цимер (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) осъди подхода към бежанците: „Това са хора
с огромни трудности и налагането на репресии спрямо тях не допринася за решаването на
проблемите им, а само създава повече терористи“.
„Единственият подход на Съвета, с който всички са съгласни, са повече гранични
проверки, повече отпратени хора, повече военни операции. Вчера чухме в пленарна
зала, че през 1956 г. унгарските бежанци са били приети с отворени обятия от други
страни в Европа – къде са отворените обятия сега?“, попита Юдит Саргентини
(Зелени/ЕСА, Холандия).
Найджъл Фараж (ЕСПД, Великобритания) припомни, че е предупреждавал
Комисията, че общата политика на ЕС за даване на убежище не предвижда проверки за
сигурност и „че има реална опасност „Ислямска държава“ да използва тази политика, за
да навлезе в нашите страни и да постави под голяма опасност нашите общества“.
Вики Мейер (независима, Холандия) изрази безпокойство, че всяка страна в ЕС ще
получи „дял от незаконните имигранти и терористите“. „Ние правим трафикантите на
имигранти богати – това не е пътят“, добави тя.
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EП одобри по-строги правила срещу прането на пари
Действителните собственици на фирми трябва да фигурират в
централни регистри на страните членки, които да са достъпни както за
отговорните институции, така и за разследващи журналисти. Това
предвиждат нови правила, съгласувани със Съвета на ЕС и одобрени от
Европейския парламент на 20 май 2015 г. Новата директива има за цел
да подсили борбата с прането на пари, с данъчните измами и
финансирането на тероризма. Одобрени бяха и нови правила за полесно проследяване на паричните преводи.
Четвъртата директива срещу изпирането на пари за първи път
ще задължи страните членки да поддържат централни регистри с имената на
действителните собственици на търговски дружества и други юридически лица, както и
на тръстове.
Първоначалното предложение на ЕК не включваше създаването на такива
регистри, разпоредбата беше предложена от евродепутати по време на преговорите.
Директивата изисква също така банките, одиторите, адвокатите, агентите на
недвижими имоти и казината да бъдат по-бдителни за съмнителни транзакции,
извършвани от техните клиенти.
Достъп до регистрите на собственици
Националните регистри ще бъдат достъпни за компетентните органи и техните
отдели за финансово разузнаване (без никакви ограничения), за „задължени субекти“
(като например банки, които извършват комплексна проверка на клиентите си) и за
граждани (въпреки че публичният достъп може да се разрешава след онлайн регистрация
и заплащане на административна такса).
За да получи достъп до регистъра, всеки гражданин или организация (например
разследващи журналисти или неправителствени организации) при всеки случай трябва да
докаже „законен интерес“ за предполагаемо пране на пари и финансиране на тероризма
и за предшестващи престъпления като корупция и данъчни измами.
Тези лица могат да получат достъп до информация за името на действителния
собственик, месец и година на раждане, националност, държава на пребиваване и
детайли за собствеността. Изключения за правото на достъп са възможни, но само „в
отделни случаи и при изключителни обстоятелства“.
Информацията за тръстове в националните регистри ще бъде достъпна само за
отговорните институции и „задължени субекти“.
Специални мерки за политически значими личности
Текстът предвижда специални правила за информацията, отнасяща се до
политически значими личности, т.е. хора, изложени на по-висок риск от корупция, заради
заеманите от тях политически позиции. Това включва президенти, членове на
правителството, върховни съдии, депутати, както и членовете на техните семейства.
Когато налице са такива високо рискови бизнес отношения с подобни лица, трябва
да се предприемат допълнителни мерки, като например да се установи източникът на
богатството и на средствата, се посочва в директивата.
Проследяване на паричните преводи
Членовете на Европейския парламент одобриха също и регламент за паричните
преводи, който цели да подобри възможността за проследяване на платците и
получателите на средствата и техните активи.
Следващи стъпки
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Държавите членки ще имат две години да транспонират директивата срещу
прането на пари в националното си законодателство. Регламентът за паричните преводи
следва да бъде приложен пряко във всички страни членки 20 дни след публикацията му в
Официалния вестник на ЕС.
БЮР Македония: „ЕС трябва
стабилизиране на страната“

да

действа

решително

за

Европейският парламент ще разисква политическата ситуация
в Бивша югославска република Македония с ръководителката на
външната политика на ЕС Федерика Могерини в сряда следобед.
Страната, която е със статут на кандидат-членка в ЕС от 2005
г., бе обхваната от насилие и масови демонстрации в последните
дни.
Преди пленарния дебат разговаряхме с ръководителя на
делегацията на ЕП за връзки със Скопие Алойз Петерле (ЕНП,
Словения).
Какво може да направи ЕС, за да помогне за разрешаване на настоящата
политическа криза в Бивша югославска република Македония?
ЕС трябва да действа решително, за да помогне за стабилизиране на страната,
която има ясна европейска перспектива. Не трябва да се подценява междуетническият,
междурелигиозен, посттоталитарен и следвоенен характер на Балканите.
Инициативата за ангажиране на основните политически лидери е добър знак, че
полагаме всички усилия за намаляване на напрежението. Нашите усилия трябва да бъдат
многостранни и последователни, с ангажимент на най-високо политическо ниво, докато
не бъде намерено решение.
Изминаха 11 години, откакто страната подаде кандидатура за членство. Можете ли
да очертаете постигнатия напредък?
Страната е постигнала образцов напредък. Всъщност, и Комисията, и Парламентът
са препоръчали започването на преговорите вече девет поредни пъти. В интерес на ЕС е
да се поддържа европейската перспектива на Балканите.
В случая с Бивша югославска република Македония, бих предпочел двустранните
проблеми да бъдат решавани при преговорите за членство, тъй като чакалнята не дава
сила за трансформации, нужна за европейската интеграция на Балканите.

ЕП иска задължителни сертификати за вносителите на
минерали
Вносителите от ЕС на калай, тантал, волфрам и злато
за производството на потребителски стоки трябва да бъдат
сертифицирани от ЕС, за да се гарантира, че търговията с
минералите не подхранва конфликти и не допринася за
нарушенията на човешките права във високорискови зони.
Това се посочва в позицията на Европейския парламент по проектозакон, приета
на 20 май с 402 гласа „за“, 118 „против“ и 171 въздържали се.
С 400 гласа "за", 285 "против" и 7 въздържали се, ЕП измени предложението на
Европейската комисия, както и това на парламентарната комисия по международна
търговия, и поиска задължително сертифициране на "всички вносители от ЕС".
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Препоръките засягат и компаниите "надолу по веригата", което потенциално
включва 880 000 фирми от ЕС, които използват калай, волфрам, тантал и злато за
производството на потребителски продукти. Те ще бъдат задължени да предоставят
информация за стъпките, които предприемат за идентифицирането на съответните
минерали и метали.
Искане за задължително сертифициране
Тъй като металните топилни пещи и златните рафинерии са последното място, на
което произходът на минералите може да бъде проследен ефективно, депутатите стигат
по-далеч от подхода на Европейската комисия за "самосертифициране". Те призовават
топилните пещи и рафинериите да преминават през задължителен, независим одит от
трета страна, за да се проучат техните практики за оценка на риска от действията им.
Членовете на ЕП призовават също така Европейската комисия да предостави на
микропредприятията и на малките и средни фирми, които желаят да получат сертификат,
финансова подкрепа чрез програмата на ЕС COSME (за конкурентоспособност на
предприятията и за малките и средни предприятия).
Повишаване на изискванията за контрол
Парламентът също така настоява за строг постоянен контрол на схемата, който да
бъде преразгледан две години след влизането й в сила, а впоследствие на всеки три
години (вместо след три години от влизането в сила и на всеки шест години, както беше
планирано от ЕК).
Географски обхват
Регламентът се прилага за всички високорискови зони в света, като най-ярките
примери сред тях са Демократична република Конго и районът на Големите африкански
езера. Законопроектът определя като "засегнати от конфликти зони и зони с висок риск"
тези, на чиято територия има въоръжен конфликт, широко разпространено насилие,
разпадане на гражданската инфраструктура, нестабилни пост-конфликтни райони и
области със слаба или несъществуваща власт и сигурност, където са характерни "широко
разпространени и систематични нарушения на правата на човека".
Следващи стъпки
След вот с 343 гласа "за", 331 "против" и 9 въздържали се депутатите решиха да
не приемат окончателната си позиция на първо четене, а да пристъпят към неформални
преговори със страните членки, за да се постигне споразумение относно окончателния
текст.

Несъстоятелност: жизнеспособните предприятия трябва да
имат втори шанс
Всяка година 200 000 дружества изпадат в несъстоятелност,
което означава, че не могат да плащат сметките си и са заплашени от
разпродажба на активи за погасяване на дълговете. Около една
четвърт от засегнатите предприятия имат активи или задължения и в
други страни-членки и това допълнително усложнява нещата. На 20
май 2015 г. ЕП прие обновени правила за презграничните случаи, като
една от целите е да се помогне на здрави дружества да преодолеят
трудностите.
Настоящите европейски правни норми за несъстоятелността са от 2000 г. и касаят
случаи, в които кредиторите и длъжниците са от различни страни-членки или когато
длъжниците са под юрисдикцията на съдилища в две или повече държави. Правилата
определят в коя страна се открива главното производство по несъстоятелност
(обикновено, това е страната на длъжника) и как се координират различните
производства.
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Една от целите на новия регламент е създаването на условия за подкрепа на
преструктурирането на изпаднали в затруднения дружества. Новите правила обхващат и
производства, при които само съществува вероятност от несъстоятелност и при които
длъжникът запазва изцяло или частично контрол върху активите и дейността си.
Данни на Комисията показват, че до 18% от успелите предприемачи са се
провалили при първия си опит.

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета
Дванадесето заседание на Съвета за сътрудничество между Европейския съюз и
Република Узбекистан
На 18 май 2015 г. Съветът за сътрудничество между Европейския съюз (ЕС) и
Република Узбекистан проведе дванадесетото си заседание. Съветът за сътрудничество
потвърди ангажимента на двете страни да укрепят двустранните си отношения в редица
области и направи преглед на напредъка, постигнат след единадесетия Съвет за
сътрудничество между ЕС и Република Узбекистан през март 2014 г., включително при
прилагането на стратегията на ЕС за Централна Азия.
Съветът за сътрудничество изтъкна активизирането на политическия диалог между
ЕС и Република Узбекистан през последните години.
Съветът за сътрудничество отново заяви подкрепата си за цялостното прилагане на
стратегията на ЕС за Централна Азия както на регионално, така и на национално
равнище, приветства участието на Узбекистан в регионалните инициативи на ЕС за
Централна Азия и обсъди възможните насоки във връзка с текущия преглед на
стратегията ЕС—Централна Азия. ЕС изрази очакване Узбекистан дейно да участва в
диалога на високо равнище между ЕС и Централна Азия по въпросите на сигурността,
както и в проектите за регионално сътрудничество на ЕС относно наркотиците
(програмата за действие срещу наркотиците в Централна Азия (CADAP) и програмата за
управление на границите (BOMCA).
Съветът за сътрудничество обсъди важни въпроси от значение за двете страни, поспециално политическите реформи, върховенството на закона и правата на човека,
търговските и икономическите отношения, сътрудничеството в областта на енергетиката,
образованието, регионалното сътрудничество в Централна Азия, както и някои
международни въпроси.
ЕС приветства готовността на Узбекистан да обсъжда с ЕС, по един все по-открит
начин, свързани с човешките права въпроси в рамките на диалога по правата на човека.
И двете страни направиха преглед на положението с правата на човека и
основните свободи в Узбекистан, особено в ключови области, по отношение на които ЕС
изпитва загриженост. ЕС приветства приемането на национален план за действие с цел да
се следи прилагането на препоръките, приети от Узбекистан в рамките на всеобщия
периодичен преглед през 2013 г., и силно насърчи Узбекистан да засили
сътрудничеството си с ООН, за да се гарантира, че планът се прилага правилно и се
наблюдава надлежно, в сътрудничество с международните партньори. ЕС изрази
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готовността си да подкрепя Узбекистан в осъществяването на това международно
сътрудничество.
ЕС приветства нарастващата динамика в сътрудничеството между Узбекистан и
МОТ, по-специално във връзка с детския труд, и взе под внимание положителните
констатации на МОТ по отношение на реколтата от памук от 2014 г., които потвърдиха
заключенията на мисията за наблюдение на високо равнище на МОТ относно
използването на детски труд по време на събирането на реколтата от памук през 2013 г.,
и последвалия доклад на експертната комисия на МОТ от 2014 г. ЕС приветства приетата
през 2014 г. от Узбекистан и МОТ програма на страната за достоен труд, която освен
свързани с детския труд въпроси, обхваща и по-общи въпроси в областта на трудовата
заетост. ЕС призова Узбекистан да се ангажира още по-активно с изпълнението на
конвенциите на МОТ и да насочи вниманието си към всички нерешени въпроси относно
трудовата заетост, имащи отношение към тези конвенции, по-специално аспектите,
свързани с принудителния труд. ЕС приветства продължаващите конструктивни
обсъждания между Узбекистан и МОТ по този въпрос.
Съветът за сътрудничество подчерта големия потенциал на икономическия и
търговския елемент на отношенията между ЕС и Узбекистан и обсъди начините за
подобряване на стопанския и инвестиционния климат. ЕС потвърди подкрепата си за
плана на Узбекистан да се присъедини към СТО и готовността си да предостави подкрепа
за тази цел. Съветът за сътрудничество приветства постигнатия досега напредък към
създаването на Съвет за бизнес и инвестиции, чиято цел е да насърчава двустранната
търговия и инвестициите между ЕС и Узбекистан, както и готовността на двете страни да
учредят този нов орган във възможно най-кратък срок.
Съветът за сътрудничество отбеляза близостта в становищата на ЕС и Узбекистан
по отношение на основните приоритети на текущото двустранното сътрудничество за
развитие на ЕС с Узбекистан, насочено към сектора на развитие на селските райони.
Съветът за сътрудничество изтъкна взаимния интерес на ЕС и Узбекистан от
установяването на засилено сътрудничество в областта на енергетиката и подчерта
значението на ефективното прилагане на двустранния меморандум за разбирателство в
тази сфера.
По отношение на образованието ЕС подчерта значението на програмите на ЕС в
областта на висшето образование и техническото и професионалното образование, които
биха могли да стимулират социално-икономическото развитие, и насърчи Узбекистан
активно да се възползва от тези програми. Във връзка с това Узбекистан беше поканен да
присъства на първата министерска конференция ЕС—Централна Азия, посветена на
образованието, в Рига на 25—26 юни 2015 г.
Съветът за сътрудничество обсъди регионалното сътрудничество в Централна Азия
и някои международни въпроси, включително Афганистан. Съветът за сътрудничество
подчерта значението на регионалното сътрудничество в Централна Азия като ефективно
средство за предотвратяването на конфликти и за социално-икономическото развитие на
региона. В този контекст Съветът за сътрудничество подчерта още колко е важно
партньорите от Централна Азия да търсят устойчиво решение на въпросите, свързани с
управлението на водите, сигурността и енергетиката, което да отчита интересите на
всички държави и да запази единството в региона, в съответствие с приложимите
международни конвенции относно водите, както и с ръководните принципи на ЕС за
дипломацията в областта на водните ресурси, приети през юли 2013 г.
Съветът за сътрудничество отбеляза, че сътрудничеството между ЕС и Узбекистан е
важно за укрепването на регионалната стабилност и за посрещането на външните
предизвикателства.
Съветът за сътрудничество беше председателстван от Н.Пр. Абдулазиз Камилов,
министър на външните работи на Република Узбекистан. Делегацията на ЕС беше водена
от Н.Пр. Едгар Ринкевич, министър на външните работи на Латвия, от името на върховния
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представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност в
качеството му на председател на Съвета по външни работи на ЕС.
Инициатива за младежка заетост: Съветът увеличава предварителното
финансиране на 1 млрд. евро
На 19 май Съветът увеличи предварителните плащания за инициативата за
младежка заетост (ИМЗ) за 2015 г. с почти 1 млрд. евро. Вместо около 67 милиона евро,
тази година държавите членки ще получат приблизително 1 млрд. евро под формата на
предварителни плащания. Приетият от Съвета регламент премахва основната пречка пред
прилагането на ИМЗ, като облекчава финансовата тежест върху бюджетите на държавите
членки и им дава възможност бързо да въведат мерки за борба с младежката
безработица. Приемането на регламента е вследствие на постигнатото споразумение в
Съвета на 21 април и одобрението на Европейския парламент от 29 април 2015 г.
Осигуряване на решаващ финансов ресурс
Увеличаването на предварителните плащания ще се постигне чрез повишаване на
дела на предварителното финансиране в конкретно разпределените за ИМЗ средства на
30 %. Настоящото равнище на предварително финансиране по ИМЗ възлиза на 1 %
(1,5 % за държавите членки, които получават финансова помощ). Опитът показва, че
сегашните правила не осигуряват възможност за натрупване на решаващия финансов
ресурс, който да позволи на държавите членки да започнат изпълнение на дейностите по
ИМЗ. Поради липсата на средства държавите членки не могат да направят предварителни
плащания в полза на бенефициерите. Това в съществена степен спъва стартирането на
проекти, насочени към подпомагане на младите европейци да намерят работа или стаж.
Държавите членки, в които равнището на безработица сред младите хора е найвисоко, са подложени на най-строгите бюджетни ограничения. Новият регламент
предлага решение на този проблем в полза на младите хора в съответствие с искането на
Европейския съвет.
Увеличаването на предварителните плащания не налага изменения в
многогодишната финансова рамка на ЕС, нито коригиращ бюджет. То осигурява
максимално въздействие по отношение на подпомагането на бенефициерите в рамките на
наличния бюджет.
Контекст
Комисията изплаща предварителните суми на държавите членки автоматично след
приемането на всяка оперативна програма. Допълнителни плащания, т.нар. междинни
плащания, се извършват единствено с цел възстановяване на вече направените от
държавите членки разходи. Ето защо държавите от ЕС трябва да осигурят предварително
финансиране за голяма част от проектите от националните си бюджети.
ИМЗ бе договорена по време на заседанието на Европейския съвет от февруари
2013 г. Нейното предназначение е осигуряването на допълнително финансиране за
регионите, които са най-засегнати от безработицата сред младите хора, в размер на
6,4 млрд. евро за периода 2014—2020 г. за насърчаване на младежката заетост.
Регионите, които отговарят на условията, са
регионите, в които равнището на безработица сред младите хора на възраст между
15 и 24 години е надхвърляло 25 % през 2012 г. и
регионите, в които равнището на безработица сред младите хора е надхвърляло
20 % през 2012 г., при условие че тези региони са част от държави членки, в които
равнището на безработица сред младите хора е надвишавало 30 % през същата година
За ИМЗ е заделен специален бюджет в размер на 3,2 млрд. евро. Това не налага
съфинансиране на национално равнище. Още 3,2 млрд. евро постъпват от вноски от
Европейския социален фонд в полза на държавите членки за програмния период 2014—
2020 г.
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Понастоящем около 7 милиона млади европейци нямат работа, като нито учат или
се обучават.
Следващи стъпки
Регламентът ще влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник
на Европейския съюз.
Регламент за увеличаване на авансовите плащания по инициативата на ЕС за
младежка заетост, приет на 19 май 2015 г.
Списък, илюстриращ как допълнителното предварително финансиране по линия на
инициативата за младежка заетост се разпределя между държавите членки
Инициатива за младежка заетост: Съветът преодолява недостига във
финансирането

Източник: страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

ЛАТВИЯ

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари
— юни 2015 г.
След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим
европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в
дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното
председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за
законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността,
други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за
доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП.
Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна,
цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим
европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които
характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем
синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента."
"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история;
преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като
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създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите,
задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния
дигитален пазар.
Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч
надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята
група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на
растежа и заетостта.
Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността:
"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да
преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за
премахване на тероризма".
Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една
стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други
партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други
партньори от Евразия."
Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна
защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско
законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията.
Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси
решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да
намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на
демокрацията".
Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си:
"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че
ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен
просперитет.
Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от
малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска
стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен
пазар", каза той.
Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна
Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им
помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя.

Уеб сайт на латвийското председателство

Новини от Европейската комисия
Еврокомисар Корина Крецу: "Повече гъвкавост за
използването на евросредствата от програмния
период 2007 – 2013 г."
Европейската комисия прие преработени Насоки за
приключване
на
програмитепо
политиката
на
сближаванеза периода 2007-2013 г. на 30 април 2015 г.
По този повод г-жа Корина Крецу, европейски
комисар по регионалната политика направи изявление.
За повече информация ТУК
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Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК и Съвета получени в периода май 2015 г.
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА в съответствие с член 395 от Директива
2006/112/ЕО на Съвета

COM(2015)
214

22/05/2015

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Техническа
корекция на финансовата рамка за 2016 г. в съответствие с промените в БНД (Член 6 от
Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за
годините 2014—2020)

COM(2015)
320

22/05/2015

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно задължителното
посочване на страната на произход или мястото на произход за мляко, за използвано като
съставка на млечните продукти мляко и за видове месо, различни от говеждор свинско, овче,
козе месо и месо от домашни птици

COM(2015)
205

20/05/2015

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно задължителното
посочване на страната на произход или мястото на произход за непреработени храни,
продукти с една съставка и съставки, които представляват над 50 % от дадена храна

COM(2015)
204

20/05/2015

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 по
отношение на някои възможности за риболов

COM(2015)
212

20/05/2015

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Девети годишен доклад
за 2014 г. относно изпълнението на помощта от Общността съгласно Регламент (ЕО) №
389/2006 на Съвета от 27 февруари 2006 г. за създаване на инструмент за финансова
подкрепа с цел насърчаване на икономическото развитие на общността на кипърските турци

COM(2015)
208

18/05/2015

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(2015)
202

18/05/2015

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за
суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени
селскостопански и промишлени продукти

COM(2015)
201

18/05/2015

JOIN(2015) 22

JOIN(2015) 22 18/05/2015

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Обединеното кралство не е
предприело ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 2 декември 2009 г. {SWD(2015) 112 final}

COM(2015)
244

13/05/2015

Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за преодоляване на съществуващия прекомерен
бюджетен дефицит в Обединеното кралство - {SWD(2015) 112 final}

COM(2015)
245

13/05/2015

Препоръка

COM(2015)
273

13/05/2015

ДОКЛАД

COM(2015)
246

13/05/2015

Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2009/589/EО относно наличието на COM(2015)
прекомерен дефицит в Полша
243

13/05/2015

СЪОБЩЕНИЕ

COM(2015)
250

13/05/2015

Препоръка

COM(2015)
263

13/05/2015

Препоръка

COM(2015)
262

13/05/2015

Препоръка

COM(2015)

13/05/2015

Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност”

17

Седмичен бюлетин

Брой 18
25 май 2015 г.

261
Препоръка

COM(2015)
260

13/05/2015

Препоръка

COM(2015)
259

13/05/2015

ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА
ДОКУМЕНТ
8311/15

СИГНАТУРА ДАТА
8311/15

27/04/2015

3387-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Икономически и финансови въпроси)
- Дата: 12 май 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175,
2393/15
1048 BRUXELLES

27/04/2015

8175/15

8175/15

24/04/2015

8312/15

8312/15

24/04/2015

2307/15

23/04/2015

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предотвратяване използването на финансовата система за целите
на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) №
5933/15
648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията – Изложение на
мотивите на Съвета – Приета от Съвета на 20 април 2015 г.

21/04/2015

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно информацията, придружаваща паричните преводи, и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 — Изложение на мотивите на Съвета — Прието от
Съвета на 20 април 2015 г.

5932/15

21/04/2015

7895/15

7895/15

13/04/2015

7894/15

7894/15

13/04/2015

7853/15

7853/15

10/04/2015

2098/15

01/04/2015

3381-во заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) Дата: 20 април 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център — сграда KIRCHBERG 4, Place 2053/15
de l'Europe 1499 LUXEMBOURG

01/04/2015

3383-то заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Общи въпроси) - Дата: 21 април
2015 г. Час: 10,30 ч. Място: Конферентен център — сграда KIRCHBERG 4, Place de l'Europe
1499 LUXEMBOURG

2100/15

01/04/2015

6654/15

6654/15

24/03/2015

7386/15

7386/15

20/03/2015

6653/15

6653/15

19/03/2015

6652/15

6652/15

19/03/2015

16636/14

17/03/2015

7264/15

16/03/2015

7118/15

13/03/2015

3386-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Селско стопанство и рибарство) Дата: 11 май 2015 г. Час: 10,00 ч. Място: СЪВЕТ СГРАДА JUSTUS LIPSIUS Rue de la Loi 175,
1048 BRUXELLES

3382-ро заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 20 април
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Конферентен център — сграда KIRCHBERG 4, Place de l'Europe
1499 LUXEMBOURG

Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно производството по несъстоятелност
7264/15
3379-о заседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Външни работи) - Дата: 16 март
2015 г. Час: 10,00 ч. Място: Брюксел
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Актове,
публикувани
Европейския съюз

в

Официален

Брой 18
25 май 2015 г.

вестник

Дата

L (Законодателство)

C (Информация и известия)

19/05/2015

L122 L123

C162 C162A C163 C164

20/05/2015

L124

C165 C165A

21/05/2015

L125 L126

C166 C166A C167

22/05/2015

L127

C168 C168A C169

23/05/2015

L128

C170

на

Бюлетин на Българска стопанска камара с новини от Европейските
институции

Народно събрание
Дирекция „Законодателна
дейност”
eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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