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Тема на седмицата
Новият лидер на С&Д Джани Питела: Трябва да
спрем социалното разделение в Европа

Италианският депутат Джани Питела стана водач на групата на социалистите и
демократите в Европейския парламент (С&Д), след като предишният Мартин Шулц бе
преизбран за председател на Парламента. Приоритет през този мандат ще бъде
ограничаването на ръста на неравенството в Европа, заяви г-н Питела в интервю.
„Средната класа се маргинализира. Ние трябва да спрем това социално
разделение… чрез политики за инвестиране в човешкия капитал, в подкрепа на малкия
бизнес, на изследванията и обучението“.
Гледайте нашето видео интервю, за да научите какво мисли г-н Питела за
отношенията между двете най-големи групи в Парламента: лявоцентристката С&Д и
десноцентристката ЕНП. Италианският депутат споделя също така позициите си относно
ролята на ЕП във финансово-икономическата област и бъдещето на Великобритания в ЕС.
Джани Питела е роден през 1958 г. и е лекар по образование. Той е избран за
пръв път за евродепутат през 1999 г. През мандата от 2009 до 2014 г. той е заместникпредседател на Европейския парламент, а преди преизбирането на г-н Шулц изпълнява
длъжността на председател на Парламента.

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

Актуални въпроси на двустранните отношения в областта на външната политика,
културата, енергетиката, икономиката и транспорта обсъдиха председателят на
42- рото Народно събрание Михаил Миков и министърът на външните работи на
Руската федерация Сергей Лавров
Актуални въпроси на двустранните отношения в областта на външната политика,
културата, енергетиката, икономиката и транспорта обсъдиха председателят на 42- рото
Народно събрание Михаил Миков и министърът на външните работи на Руската
федерация Сергей Лавров.
В рамките на работното посещение на руския външен министър председателят на
българския парламент даде вечеря в чест на госта и неговата делегация.
Михаил Миков потвърди готовността на Народното събрание да съдейства за
развитието на интерпарламентарните връзки и информира Сергей Лавров за целите и
задачите на новосформираната Парламентарна асамблея на Процеса на сътрудничество в
Югоизточна Европа.
В срещата участваха и председателят на ПГ на Коалиция за България Атанас
Мерджанов, заместник-председателят на ПГ на ПП ГЕРБ Цецка Цачева, председателят на
Комисията по външна политика Янаки Стоилов и председателят на Групата за
приятелство България – Русия Николай Малинов.
Председателят на Народното събрание Михаил Миков връчи на руския гост
Почетен плакет 135 години български парламентаризъм.
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Предстоящи събития
16/07/2014
09:00 Пленарно заседание
16/07/2014
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика и туризъм
16/07/2014
14:30 Заседание на Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и
прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за
електронните съобщения
16/07/2014
14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите
16/07/2014
15:00 Заседание на Комисия по бюджет и финанси

Новини от България свързани с ЕС
БНБ осъществи контакт с Изпълнителния съвет на
Европейската централна банка
След постигнатия консенсус на срещата вчера при
президента на Република България, в която участваха
представители на основните парламентарни политически
сили, правителството и БНБ, Българската народна банка предприе действия в две насоки,
се казва в съобщение на БНБ.
Насоките са:
1. БНБ вече осъществи контакт с Изпълнителния съвет на Европейската централна
банка като част от подготовката на разговор между държавния глава и президента на ЕЦБ
за стартирането на процедура за кандидатстване на България за членство в единния
надзорен механизъм на Европейския съюз;
2. БНБ започна разговори с председателя на Европейския банков орган г-н Андрея
Енрия за иницииране на преглед на качеството, капацитета, практиките и процедурите на
управление „Банков надзор“ в БНБ. Когато това се случи, резултатите ще бъдат публично
оповестени.
Поради липса на съгласие относно предложения от централната банка и
правителството законодателен подход, обсъден преди това с експерти на основните
парламентарни политически сили, за намиране разрешение на проблемите в банковата
група КТБ и за фирмите и гражданите, които имат депозити в нея над 196 хиляди лева,
Българската народна банка продължава работа по процедурата на специален надзор.
Съгласно сега действащата законова база (чл. 115, ал.3 от Закона за кредитните
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институции), максималният срок на специалния надзор е до 6 месеца, но в конкретния
случай БНБ е наложила срок от 3 месеца.
При продължаване на политическите консултации за търсене на консенсус относно
цялостното решаване на казуса КТБ за защита на интересите на депозантите в КТБ с
влогове и над 196 хиляди лева и при постигането на такъв консенсус, централната банка
е готова да предостави своя експертен потенциал в изпълнение на такова решение.
Източник: europе.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Ключови срещи в ЕП: Юнкер търси
кандидатурата си за шеф на Комисията

подкрепа

за

Жан-Клод Юнкер ще проведе консултации тази седмица
с политическите групи в Парламента в опит да си осигури
необходимото мнозинство за одобрение на кандидатурата му
за председател на Европейската комисия. Бившият премиер на
Люксембург бе номиниран от държавните ръководители в ЕС
на 27 юни 2014 г., но има нужда от съгласието на депутатите в ЕП, за да застане начело
на Комисията. Гласуването ще се проведе на 15 юли 2014 г. по време на пленарното
заседание в Страсбург.
Срещите тази седмица
Между 12.00 часа българско време във вторник 8 юли и 19.30 часа в сряда 9 юли
2014 г. г-н Юнкер ще се срещне с всички политически групи в Парламента, за да
отговори на техните въпроси относно плановете и приоритетите си като евентуален
бъдещ председател на Комисията. Той ще говори с представители на С&Д, ЕКР и АЛДЕ
във вторник, а със Зелените, ЕОЛ/СЗЛ, ЕНП и ЕСПД – в сряда 9 юли.
При гласуването в пленарна зала на 15 юли 2014 г. г-н Юнкер ще се нуждае от
подкрепата на мнозинството от списъчния състав на Парламента (т.е. на поне 376
депутати).
Процесът по избор на председател на Комисията
На изборите през май европейските политически партии за пръв път издигнаха
кандидати за председател на Комисията. Това стана в съгласие с Договора от Лисабон,
според който резултатите от изборите трябва да бъдат отчетени, когато се избира човекът
начело на изпълнителния орган на ЕС.
Като кандидат на най-голямата група в новия Парламент - тази на Европейската
народна партия (ЕНП), г-н Юнкер получи подкрепа от председателския съвет на ЕП за
провеждане на консултации за сформиране на мнозинство. Това обаче не означава
автоматично, че политическите групи ще застанат зад него. В Европейския съвет на 26-27
юни 2014 г. бившият премиер на Люксембург получи одобрение от 26 от 28-те държавни
ръководители.
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Следващите стъпки
Веднъж след като бъде избран, новият председател на Комисията ще разпредели
ресорите между кандидатите за комисари, номинирани от страните-членки. След това
парламентарните комисии ще проведат изслушвания на кандидатите. Накрая
Европейският парламент ще трябва да гласува одобрение на новата Комисия, за да може
тя да встъпи в длъжност.

Давид Борели, съпредседател на ЕСПД: В името на правото на хората на избор
Италианският депутат Давид Борели от „Движение 5 звезди“ бе избран за
съпредседател заедно с британеца Найджъл Фараж на преименуваната група „Европа на
свободата и пряката демокрация“ (ЕСПД) в ЕП. Целите на групата са отразени в новото й
име, обяснява г-н Борели: „Ние вярваме, че олицетворяваме тази нова тенденция на
предоставяне на гражданите на възможността да избират“, заявява той в интервю.
Г-н Борели посочва като приоритети през настоящия парламентарен мандат
икономиката и промените в европейските договори. Гледайте видео интервюто, за да
научите повече за плановете на ЕСПД и за сътрудничеството между представителите на
„Движение 5 звезди“ и британските депутати от Партията на независимостта на
Обединеното кралство.
Давид Борели е новоизбран депутат, който ще членува в парламентарните комисии
по международна търговия и по промишленост, изследвания и енергетика. Той е на 43
години, основател е на фирма, работеща в информационния сектор, и е служил като
общински съветник в Тревизо от 2008 до 2013 г.

Пътнически права: как ЕП се грижи за Вашето
лятно пътешествие из Европа
Винаги има неща, които могат да бъдат
подобрени, за да се превърне лятната екскурзия от
просто хубава в наистина незабравима. Европейският
парламент е подготвил законодателни промени, които
ще увеличат правата на пътниците в ЕС. Таксите за
роуминг вече бяха намалени за пореден път от началото
на юли, но не е далеч и пълното им изчезване.
Обединеният контрол върху въздушното пространство и
засилването на конкуренцията при жп транспорта ще
доведат до по-ниски цени за пътуване.
По-ниски телефонни сметки
От 1 юли 2014 г. телефонните разговори в друга страна от ЕС поевтиняха с над
20% спрямо предишното лято, а свалянето на данни - с над 50%. Целта на Европейския
парламент е да бъде сложен край на таксите за роуминг в ЕС от 15 декември 2015 г.
Повече права на пътниците
През март 2014 г. Парламентът гласува за осигуряването на повече права на
авиопътниците, като законодателният акт ще бъде окончателно приет след консултации
на новоизбраните депутати с правителствата на страните-членки. Текстовете предвиждат
компенсации за забавяне с повече от три часа на къси полети и изискване за
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предоставяне на ясна информация на летищата в случай на промяна на часа на полет или
забавяне на багаж. Клиенти на фалирали туристически агенции или авиолинии ще могат
да разчитат на помощ за прибирането си у дома, а цената и времето на пътуване няма да
могат да бъдат променяни съществено след първоначалната продажба.
Ако искате да имате удобен достъп до цялата информация за пътническите си
права, свалете това специално приложение за мобилни устройства.
По-ниски транспортни разходи
Проектът „Единно европейско небе“ е насочен към централизирано управление на
въздушния трафик. Това би следвало да намали разходите за осъществяване на полети,
което да се пренесе в по-ниски цени на самолетните билети.
В железопътния транспорт пък ЕС създава условия за повече конкуренция и
единна сертификация на вагони и локомотиви, което следва да направи пътуването с
влак по-привлекателно и по-евтино.

Фактите за състава на новия Парламент
След европейските избори делът на жените и на новоизбраните депутати като цяло
не се отличават много от предишния състав на Парламента, но зад сумарните числа се
крият съществени разлики по страни. Прочетете по-долу някои интересни факти за
новите депутати и разгледайте нашата карта, за да откриете колко пъстър е всъщност
Европейският парламент.
Тенденции
Делът на жените депутати нараства бавно, но последователно, от мандат на
мандат. След изборите през 2009 г. 35,05% от всички депутати са били жени, сега те са
36,88%.
В същото време около половината от депутатите в предишния мандат запазиха
местата си в новия състав на Парламента. Съотношението се запазва практически същото
в сравнение с резултатите от преди пет години – през 2014 г. делът на преизбраните
депутати е 49,4%, а през 2009 г. е бил 49,59%.
Пъстър Парламент
Най-възрастният депутат е Емануил Глезос (ЕОЛ/СЗЛ), на 92 години. Най-млад е
26-годишният Андерс Вистисен (ЕКР, Дания).
Делът на жените депутати е най-голям сред избраните от Малта (66,67%) и наймалък сред депутатите от Литва (9,09%).
Най-много са преизбраните депутати от Германия (69,79%), докато всички 21
депутати от Гърция са новоизбрани.

Източник: страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета

Съветът постига политическо споразумение относно новите правила за
отглеждане на ГМО
На заседанието на Съвета на 12 юни 2014 г. в Люксембург министрите приеха
текста на политическото споразумение относно проекта за директива за ГМО и проведоха
ориентационни дебати по рамката до 2030 г. и пакета относно чистия въздух
Отглеждане на ГМО
Проектът за директива относно генетично модифицираните организми (ГМО) дава
правно основание на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на
ГМО на своя територия на основания, различни от съображенията, свързани със здравето
или околната среда.
Предложението, представено от Комисията през юли 2010 г., се отнася до ГМО,
които са получили разрешение или са в процес на получаването му на равнище ЕС.
Възможните основания, които могат да бъдат използвани от държавите членки за
забрана или ограничаване на ГМО, включват: социално-икономически причини,
земеползване и градоустройство, цели на селскостопанската политика и въпроси,
свързани с обществения ред.
С политическото споразумение на Съвета се приключват водените няколко години
преговори по проекта за директива и ще стане възможно формалното приемане на
позицията на Съвета на първо четене. Очаква се предстоящото италианско
председателство да започне преговори с Европейския парламент в началото на есента на
2014 г.
Съобщение за печата: Съветът постига съгласие относно отглеждането на
генетично модифицирани организми (ГМО)
Рамка до 2030 г.
Съветът проведе открит ориентационен дебат относно рамката до 2030 г. за
политиките в областта на климата и енергетиката. Дебатът беше структуриран около два
въпроса — ролята на различните икономически сектори за намаляване на емисиите и
необходимите инвестиции за прилагането на рамката. Целта на обсъжданията беше да се
подпомогне очертаването на аспектите на окончателния пакет.
Ръководителите на ЕС ще отчетат цялостния напредък по рамката на следващото
заседание на Европейския съвет на 26—27 юни, като окончателното решение се очаква
до октомври 2014 г.
Други точки от дневния ред
Съветът проведе и открит ориентационен дебат по два елемента на пакета относно
чистия въздух: емисиите от средни по размери горивни инсталации и намаляването на
националните емисии. Обсъжданията бяха съсредоточени върху обхвата на проектите за
директиви.
Съветът прие заключения относно Конвенцията за биологичното разнообразие в
подготовка на предстоящите срещи в Южна Корея през октомври 2014 г.
Министрите получиха и актуализирана информация за състоянието на няколко
законодателни предложения, сред които:
предложението за регламент относно мониторинга и докладването на емисиите на
CO2 от морския транспорт;
сключването на изменението от Доха на Протокола от Киото;
Народно събрание
Дирекция „Законодателна дейност”

8

Седмичен бюлетин

Брой 21
14 юли 2014 г.

предложението за директива относно намаляването на потреблението на леки
пластмасови пликове за покупки.
Предстоящото италианско председателство на Съвета представи и своята работна
програма в областта на околната среда.
Заключения на Съвета относно Конвенцията за биологичното разнообразие

Източник: страницата на Съвета

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.
Народно събрание
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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

Новини от Европейската комисия
ЕС се стреми към постигане на икономика без
отпадъци - 10/07/2014 г.
ЕС предложи по-високи цели за рециклиране
на отпадъци в опит да превърне европейската
икономика в икономика, в която нищо не се
изхвърля, и да подпомогне устойчивия растеж.
Съгласно новите цели европейските страни
ще:
забранят заравянето в депа на отпадъци,
които могат да бъдат рециклирани, от 2025 г. нататък;
рециклират 70% от битовите отпадъци и 80% от опаковките до 2030 г.;
намалят морските и хранителните отпадъци.
Очакваните ползи включват:
икономика с по-слабо въздействие върху околната среда и с по-ниски емисии на
въглероден диоксид;
по-слабо търсене на скъпи, оскъдни ресурси;
580 000 нови работни места в областта на управлението на отпадъците.
Повторна употреба, ремонт и рециклиране
ЕС работи за постигане на „кръгова икономика“ в Европа, при която повторната
употреба, ремонтът и рециклирането на материали са обичайна практика — а не
добиването на суровини, които се използват веднъж и след това се изхвърлят.
През 2010 г. в Европа около 400 — 500 млн. тона отпадъци, които са могли да
бъдат използвани отново или рециклирани, са били заровени в депа или изгорени.
Максималното оползотворяване на нашите ресурси може да доведе до повишаване
на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб и до намаляване на зависимостта ни
от все по-оскъдни и по-скъпи суровини.
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Като част от плановете може да бъде определена нова цел за подобряване на
производителността на ресурсите — отношението между брутния вътрешен продукт и
потреблението на суровини на дадена икономика.
Подобряване на ефективността, създаване на нови работни места
Според ЕС сред движещите сили на прехода към кръгова икономика могат да са:
проектирането на продукти, които по-лесно могат да бъдат поправяни,
подобрявани и рециклирани;
създаването на продукти с по-добри характеристики и по-дълъг живот и на поефективни производствени процеси;
намаляването на използването на материали, които са опасни или трудни за
рециклиране;
предоставянето на стимули за намаляване на отпадъците;
превръщането на отпадъците в ресурси чрез нови технологии.
Това ще помогне за наличието на по-чиста и по-здравословна среда за
европейските граждани, както и на по-трайни продукти. Същевременно се очаква
разходите на предприятията да намалеят с 8% от годишния оборот.
Тези предложения са съпроводени от поредица от инициативи на ЕС за
реализиране на възможностите за растеж и заетост, свързани с постигането на поекологична икономика, и за повишаване на екологосъобразността на новите сгради.
Съобщение за медиите: по-високи цели за рециклиране
Въпроси и отговори: цели на ЕС по отношение на отпадъците
ЕС: Трябва да извлечем максимална полза от екологосъобразните работни места

Източник: страницата на Европейската комисия

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

ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕК
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА

ДАТА

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на
Регламент (ЕO) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г. относно правната рамка на
Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)

COM(2014)
460

14/07/2014

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2007/198/Евратом за
създаване на Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената
енергия и за предоставяне на предимства на същото

COM(2014)
459

14/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на
Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г.
относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM
(Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

COM(2014)
457

11/07/2014

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/2014/003 ES/Aragon
food and beverage)

COM(2014)
456

10/07/2014
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COM(2014)
458

10/07/2014

SWD(2014)
236

10/07/2014

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
COM(2014)
парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по
455
бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/002 NL/GelderlandOverijssel construction)

10/07/2014

ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2014 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА
ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III –
„Комисия“ - Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

COM(2014)
461

09/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов на
хамсия в Бискайския залив за риболовен сезон 2014—2015 г.

COM(2014)
454

09/07/2014

БЯЛА КНИГА - Към по-ефективен контрол на ЕС върху сливанията - {SWD(2014) 217
final}{SWD(2014) 218 final}{SWD(2014) 221 final}

COM(2014)
449

09/07/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2014)
217

09/07/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

SWD(2014)
221

09/07/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ БЯЛАTA КНИГА - „Към по-ефективен контрол на сливанията в
ЕС“ - {COM(2014) 449 final}{SWD(2014) 217 final}{SWD(2014) 221 final}

SWD(2014)
218

09/07/2014

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Десет години
прилагане на антитръстовото законодателство съгласно Регламент № 1/2003: постижения и
бъдещи перспективи - {SWD(2014) 230 final}{SWD(2014) 231 final}

COM(2014)
453

09/07/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Десет години прилагане на
антитръстовото законодателство съгласно Регламент № 1/2003, Придружаващ документа към
СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Десет години
прилагане на антитръстовото законодателство съгласно Регламент № 1/2003: постижения и
бъдещи перспективи - {COM(2014) 453 final}{SWD(2014) 231 final}

SWD(2014)
230

09/07/2014

SWD(2014)
231

09/07/2014

COM(2014)
451

08/07/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО,
Придружаваща документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
SWD(2014)
И СЪВЕТА - По-добра осведоменост за ситуацията чрез засилено сътрудничество между
225
органите за морско наблюдение: следващи стъпки в рамките на Общата среда за обмен на
информация (CISE) за морската област на ЕС - {COM(2014) 451 final}{SWD(2014) 224 final}

08/07/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
SWD(2014)
СЪВЕТА По-добра осведоменост за ситуацията чрез засилено сътрудничество между органите
224
за морско наблюдение: следващи стъпки в рамките на Общата среда за обмен на информация
(CISE) за морската област на ЕС - {COM(2014) 451 final}{SWD(2014) 225 final}

08/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1340/2008 на
Съвета от 8 декември 2008 г.относно търговията с определени стоманени продукти между
Европейската общност и Република Казахстан във връзка с присъединяването на Хърватия
към Европейския съюз

07/07/2014

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - По-добра
осведоменост за ситуацията чрез засилено сътрудничество между органите за морско
наблюдение: следващи стъпки в рамките на Общата среда за обмен на информация (CISE) за
морската област на ЕС - {SWD(2014) 224 final}{SWD(2014) 225 final}
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ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА СЪВЕТА
ДОКУМЕНТ

СИГНАТУРА ДАТА

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа
общност и Република Исландия - COM(2014) 308 final

11631/14

14/07/2014

ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на
спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпрос - COM(2014) 317

11634/14

14/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски 11676/14
щати - COM(2014) 343 final

14/07/2014

ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории
хоризонтална държавна помощ

11724/14

14/07/2014

ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране
между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република
Албания, от друга страна - COM(2014) 375 final

11721/14

14/07/2014

ПРИЛОЖЕНИЯ към РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни
лекарства - COM(2014) 319 final

11641/14

14/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно определени
процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между
11720/14
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора,
от друга страна - COM(2014) 374 final

14/07/2014

ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
oтносно някои процедури по прилагането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране
между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата
югославска република Македония, от друга страна - COM(2014) 394

11725/14

14/07/2014

ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа 11630/14
общност и Конфедерация Швейцария - COM(2014) 305 final

14/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА oтносно някои
процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между
Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от
11726/14
друга страна, и за прилагане на Временното споразумение относно търговията и свързаните с
търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от
друга страна - COM(2014) 443

14/07/2014

ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно мерките, които Съветът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на
антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки - COM(2014) 318 final

11636/14

14/07/2014

11761/14

11761/14

11/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите
павила за внос - COM(2014) 321

11668/14

10/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите
правила за износ - COM(2014) 322 final

11669/14

10/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа
общност и Кралство Норвегия - COM(2014) 304

11619/14

10/07/2014

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на
процедури на Съюза в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране
упражняването от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно правилата за
международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната
търговска организация - COM(2014) 341

11674/14

10/07/2014

11791/14

11791/14

10/07/2014

11771/14

11771/14

10/07/2014

11705/14

11705/14

10/07/2014

11034/14

11034/14

09/07/2014
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