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Отчет за дейността на Георги Пирински, 
евродепутат 

 

Период: юли 2014-януари 2017 

 

 

І. Социална Европа 

 

1. За пълноценен социален съюз, достоен живот в справедливо 

общество (социалната проблематика на Стратегия Европа 

2020) 

 

1.1. Изказвания в пленарна зала: 

1. Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (разискване), 

25.11.2014 г. 

2. Заключения от заседанието на Европейския съвет (26-27 юни 2014г.) 

(разискване), 02.07.2014 г. 

3. Избиране на Европейската комисия (обяснение на вота), 22.10.2014г. 

4. Изказване на пленарното заседание по време на седмицата за съвместни 

заседания с участието на депутати от националните парламенти на страните членки 

- коментар към комисар Катайнен във връзка със средносрочния преглед на 

Стратегия Европа 2020. 

5. Резултати от срещата на върха на Г-20 (разискване), 13.09.2016г.  

 

1.2. ЕМПЛ 

 Участие с устен въпрос от името на СиД ЕМПЛ в изслушването на кандидата за 

комисар Домбровскис, 06.10.2014 г. 

 

1.3. Дейност в България 

1. Лектор в „Училище за политика” – 27.03.2015 г. в гр. Луковит 

2. Дискусия „Перспективите пред левицата в Европа и България – 

предизвикателства, рискове и възможности“ – 14.03.2015 г. в гр. Видин.  

3. Лектор в „Училище за политика” – 19.03.2016 г. в гр. Правец  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160913+ITEM-002+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-044-000
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4. Работна среща с преподаватели и студенти – 19.03.2016 г. 

 

1.4. Писмени въпроси 

 Отдел за социална икономика на Комисията на ………..02.06.2015 

 Качество на живота и икономически ограничения в Европа 08.07.2015 

 

1.5. Публикации: 

 ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС, в-к „Дума“, 8. Юли 2014 , брой: 154 

 СРЕДНОСРОЧНИЯТ ПРЕГЛЕД - ЗА НОВ КУРС!, в-к „Дума“,  22 ноември 

2014 г., брой: 271 

 ЗА РЕАЛНА ПРОМЯНА - НОВА ПРОГРАМА!, в-к „Дума“,  13. Декември 2014 

г., брой: 289 

 СОЦИАЛИСТИТЕ - СИЛАТА, НОСЕЩА ОСТРИЕТО НА ПРОМЯНАТА!, в-к 

„Дума“, 17. Януари 2015 , брой: 12 

 ПИРИНСКИ ВЪЗРАЗИ СРЕЩУ ОТЛАГАНЕТО НА СРЕДНОСРОЧНИЯ 

ПРЕГЛЕД НА "ЕВРОПА 2020", в-к „Дума“,  3 февруари 2015 г. 

 ШУМНА РЕКЛАМНА АКЦИЯ - КЪМ КОЛЕГАТА АНОНИМЕН ДЕПУТАТ, в-

к „Дума“,  6 февруари 2015г., брой: 29  

 ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ - НОВА СТРАТЕГИЯ!, в-к „Дума“,  28 март 2015г., 

брой: 70 

 ТРЯБВА ДА ПРИТИСКАМЕ ЕК ЗА НИСКИТЕ ДОХОДИ У НАС, в-к „Преса”, 

23 юни 2015г. 

 

2. Растеж и работни места (недеклариран труд, младежка 

гаранция, социални аспекти на дигиталния дневен ред, 

циркулираща икономика и заетост) 

 

2.1. Изказване в пленарна зала: 

1. Европейска инициатива за младежта (изменение на Регламента за ЕСФ) 

(разискване) 10.02.2015г. 

2. Инициативата за младежка заетост (разискване) 20.05.2015г. 

3. Градското измерение на политиките на ЕС - Инвестиране в работни места и 

растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното 

сближаване в ЕС (разискване)  08.09.2015г. 

4. Социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу 

безработицата - Създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-

ви век - Несигурната трудова заетост (разискване) 09.09.2015г. 

5. Трудова мобилност (разискване) 15.12.2015г. 

http://www.duma.bg/node/93293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150210+ITEM-004+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-116-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150210+ITEM-004+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-116-000
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6. Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за 

предотвратяване и възпиране на недекларирания труд (разискване) (2)  

02.02.2016 

7. Какво означава рейтинг "ААА" в социалната сфера? (разискване) 08.03.2016 

8. Социален дъмпинг в ЕС (разискване), 13.09.2016 г. 

9. Насоки на  политиките за заетост на държавите членки (разискване), 

14.09.2016г. 

10. Схеми за минимален доход в ЕС (разискване), 15.09.2016 г. 

11. Европейски стълб на социалните права (разискване), 19.01.2017 

 

2.2. ЕМПЛ 

 

 Докладчик по доклад относно Създаване на европейска платформа с цел да се 

засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания 

труд  

o Представяне на доклада в ЕМПЛ - 1 декември 2014 г. 

o Внесени 15 самостоятелни поправки и 10 съвместни поправки 

o Обсъждане на поправки по доклада в ЕМПЛ, 22 януари 2014 г. 

o Гласуване в ЕМПЛ - 7 май 2015г. 

o Гласуване на мандат за гласуване в пленарна зала - 3 декември 2015г. 

o Гласуване в пленарна зала - 2 февруари 2016г. 

 

 

 Докладчик в сянка на СиД по законодателен доклад на ЕМПЛ: Establishing a 

common framework for European statistics relating to persons and households, based on 

data at individual level collected from samples, (Greens Rapporteur, Tamas Meszerics)  

 

o Draft report ready - Early February 

o Consideration of draft report - 27-28 February 2017 

o Deadline for AMs  6 March 2017, noon 

o Consideration of AMs - 22-23 March 2017 

o Adoption in EMPL - 25 April 2017 

 

2.3. КОНТ  

 Докладчик в сянка по становище на КОНТ към ЕМПЛ по дейности, 

въздействие и добавена стойност на Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията 2007-2014 г. - обсъждане на становището 4 април 2016 г. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160913+ITEM-014+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-987-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160914+ITEM-017+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=3-645-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160915+ITEM-005+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=4-030-000
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2.4. Внесени поправки 

 1 поправка - Proposal for a regulation European network of Employment 

Services, workers' access to mobility services and the further integration of labour 

markets, rapporteur  Heinz K. Becker 

 2 поправки заедно с докладчика Брандо Бенифей (оттеглени, за по-бързо 

задвижване на процедурата): Тhe proposal for a regulation of the European 

Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1304/2013 of the 

European Parliament and of the Council on the European Social Fund, as 

regards an increase of the initial  pre-financing amount paid to operational 

programmes supported by the Youth Employment Initiative (COM(2015)0046 – 

C8-0036/2015 – 2015/0026(COD)), Rapporteur: Elisabeth Morin-Charti 

 6 поправки съвместно с докладчика в сянка Емилиян Павел, Opinion 

"Resource efficiency: moving towards a circular economy", докладчик Tiziana 

Beghin 

 10 поправки заедно с докладчика в сянка Брандо Бенифей към становището: 

Family Businesses in Europe, докладчик: Zdzisław Krasnodębski 

 13 поправки, заедно с докладчика в сянка Емилиян Павел към становището 

Promoting youth entrepreneurship through education and training, докладчик 

Jana Žitňanská 

 5 самостоятелни поправки към доклада Creating a competitive EU labour 

market for the 21st century: matching skills and qualifications with demand and 

job opportunities, as a way to recover from the crisis, докладчик Martina 

Dlabajová   

 отделно 23 поправки съвместно с докладчика в сянка Агнес Юнгериус към 

горния доклад Creating a competitive EU labour market for the 21st century: 

matching skills and qualifications with demand and job opportunities, as a way to 

recover from the crisis, докладчик Martina Dlabajová   

 23 поправки съвместно с докладчика в сянка Мария Жуао по становището: 

Guidelines for the employment policies of the Member States, COM(2015)0098 - 

C8-0075/2015 – 2015/0051(NLE), докладчик Laura Agea 

 1 поправка съвместно с докладчика Юта Щайнрук по становище: Single-

member private limited liability companies, 2014/0120 (COD), докладчик Юта 

Щайнрук (водеща комисия JURI) 

 45 поправки съвместно с Марита Улвског (от името на докладчика Юта 

Щайнрук) по становище: Single-member private limited liability companies, 

2014/0120 (COD), докладчик Юта Щайнрук (водеща комисия JURI) 

 14 поправки съвместно с Мария Арена към доклада: Social Entrepreneurship 

and Social Innovation in combatting unemployment, 2014/2236 (INI), докладчик  

Verónica Lope Fontagné  
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 25 поправки към становището Towards a Digital Single Market Act,23 

съвместно с докладчика Юта Щайнрук и отделно 2 самостоятелно 

подадени изменения 

 5 препоръки за изменения към "Council Recommendation on Long-Term 

Unemployment (LTU)", Javi Lopez 

 28 поправки съвместно с докладчика в сянка Miapetra Kumpula-Natri към 

доклада Meeting the antipoverty target in the light of increasing household costs 

2015/2223(INI) 

 21 поправки съвместно с докладчика в сянка Емилиян Павел и отделно 2 

самостоятелни поправки към становището на ЕМПЛ Draft Opinion on 

Erasmus+ and other instruments to encourage mobility in the context of VET - an 

approach based on lifelong learning (2015/2257(INI)), докладчик Enrique Calvet 

Chambon 

 15 поправки съвместно с докладчика в сянка Марита Улвског към 

становището на ЕМПЛ: Recommendations to the European Commission on the 

negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA), 2015/2233(INI), 

(докладчик Thomas Händel) 

 4 самостоятелни и 10 поправки съвместно с докладчика Брандо Бенифей към 

доклада: Refugees: Social inclusion and integration into the labour market (INI) 

 2 самостоятелни и 13 поправки съвместно с докладчика в сянка Vilija 

BLINKEVIČIŪTĖ към доклада  Тhe Implementation of the UN Convention on 

the Rights of Persons with Disabilities with special regard to the Concluding 

Observations of the UN CRPD Committee (rapporteur Helga Stevens, ECR) 

 9 поправки съвместно с докладчика Joachim Schuster към доклада A new 

forward-looking and innovative future strategy on trade and investment (INI) 

 1 самостоятелна поправка към становището How can the CAP improve job 

creation in rural areas? (2015/2226(INI)), докладчик Paloma BERMEJO 

LÓPEZ  

 3 самостоятелни поправки към становището Аssessment of the EU Youth 

Strategy 2013-2015 - 2015/2351(INI), COM(2015)0429, докладчик Tom 

Vandenkendelaere 

 11 самостоятелни поправки към доклада "Social dumping in the European 

Union" - Rapporteur: Guillaume Balas - 2015/2255(INI) 

 Други Комисии - КОНТ - внесени 2 поправки по становище на КОНТ към 

ЕМПЛ по дейности, въздействие и добавена стойност на Европейския фонд 

за приспособяване към глобализацията 2007-2014 г. 

 6 самостоятелни поправки и  25 съвместни поправки с докладчика в сянка 

Марита Улвског към доклада Report on the activities, impact and added value 

of the European Globalisation Adjustment Fund between 2007 and 2014, 

докладчик Marian Harkin 

 4 самостоятелни и 4 съвместни поправки с докладчика в сянка Ева Кайли 

към становището Budgetary Control of financing NGOs from the EU Budget, 

докладчик Tatjana Ždanoka  
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 4 самостоятелни и 21 съвместни поправки с докладчика в сянка Емилиан 

Павел по доклада на Zdzisław Krasnodębski, How best to harness the job 

creation potential of small and medium sized enterprises (SMEs)? 

 26 съвместни поправки с докладчика Йоахим Шустер по становището 

„European Agenda for the collaborative economy“ 

 9 самостоятелни и  59 съвместни поправки с докладчика Maria João 

Rodrigues по доклада „A European Pillar of Social Rights“, докладчик Maria 

João Rodrigues 

 1 самостоятелнa поправкa  и 10 поправки съвместно с докладчика в сянка 

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ към становището “The need for an EU strategy to end 

and prevent the Gender Pension Gap”, докладчик Tania González Peñas 

 

 

 Представител на ЕМПЛ от СиД в СТОА (Science and Technology Options 

Assessment) Panel  

 

o Внесено предложение за проект на тема: Social Economy - The Social 

Economy - a driver for new technologies boosting quality jobs and 

competitiveness 

 

o Развитие по проекта - от всички предложени проекти, от СТОА са 

решили да обединят два от тях и да подготвят изследване на тема: 'The 

impact of new technologies on the labour market and the social economy". 

 

 Обединените проекти са, както следва: 

 "Social Economy - the alternative for full 

employment with competitiveness", 

предложение на г-н Пирински 

 "Impact of digitalisation on the labour market", 

предложение на Heinz K. Becker. 

 

 На 7 юли в Страсбург, по време на редовния STOA Panel 

meeting  бе направено представяне на първа версия на 

проучването 

 

o Участие (host) в семинара на STOA на тема “Въздействието на новите 

технологии върху пазара на труда и социалната икономика“ („The impact 

of new technologies on the labour market and the social economy“), 

11.10.2016г., ЕП, Брюксел, Белгия 

 

 

 

2.3. Участие в интергрупи/работни групи 

 Trade Union  

 Social Economy and the third sector 

 Extreme poverty and human rights 
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2.4. Участие в събития 

 Лектор, дебат относно динамиката на пазарите на труда  и бъдещото 

производство  - Да направим Европа атрактивно място за инвестиране в работни 

места и растеж, организиран от European Forum for Manufacturing, 5 ноември 

2014 г., Брюксел. 

 Лектор, Ideas for intervention in Eurodiaconia reception, 13 ноември 2014 г., 

Брюксел. 

 Лектор и съ-домакин на събитие "Как да извадим на светло сивата икономика 

(да легализираме недекларираните работни места)", организирано от Eurociett, 

3 декември 2014 г., Брюксел. 

 Лектор, Débat: «Croissance, distribution de la richesse et capital humain: quels défis 

sur le long terme pour l’Union européenne?» 24 mars 2015, Брюксел. 

 Панелист на събитие "Тенденции на миграцията и мобилността в Южна 

Европа и средиземноморските страни: преодоляване на предизвикателствата 

на пазара на труда и ролята на синдикатите във формулирането и 

прилагането на политиките за миграция / мобилност на европейско и 

национално равнище", 13-15 май 2015, Рим, Италия. 

 Панелист на Conference of Public Employment Services stakeholders on "Working 

together for a stronger European labour market", 27 May 2015, Брюксел 

 Организатор, съвместно със Социалистите и Демократите в ЕП, на събитието  

"Засилване на сътрудничеството на ниво ЕС за справяне с 

предизвикателствата, свързани с недекларирания труд", на 4 юни 2015 в ЕП в 

Брюксел 

 Главен участник в June lunch meeting with the members of the Europe & Social 

Economy Club, 25 юни, Париж 

 Говорител (speaker), Presentation on the Skills Dimension of Migration, organized 

with the support of the European Training  Foundation (On behalf of Ms Jean 

Lambert MEP 

 Говорител (speaker), European Network of Agricultural Social Protection Systems 

(ENASP), 4 септември 2015 г., Брюксел. Тема –Създаването на европейска 

платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране 

на недекларирания труд. 

 Говорител (speaker), General Assembly meeting of The European Social Insurance 

Platform (ESIP), 16 септември 2015 г., Брюксел. Представяне на информация за 

развитието на дискусиите относно Създаването на европейска платформа с цел 

да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на 

недекларирания труд. 

 EFFE (European Federation for Family Employment) meeting, 22 септември 2015 г., 

Брюксел. Представяне на информация относно Доклада за Създаването на 

европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за 

предотвратяване и възпиране на недекларирания труд и как семейната 

заетост е отразена в него. 
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 Meeting with Inspectors General from the Netherlands  (The Inspection Council 

(Inspectieraad) of the Netherlands brings together Inspectorates from all sectors of the 

public service. These include Telecom, Patrimony, Health, Labour, Youth, Education, 

Foodstuffs,etc), 29.09.2015г., Брюксел 

 Лична покана за говорител към  the EPC Policy Dialogue on social investment, 10 

ноември 2015г. 

 Говорител в Люксембург - Joint conference entitled: “Changing Working 

Conditions in Europe: Shaping a better workplace for the future” to present the first 

findings of the 6th European Working Conditions Survey (6th EWCS) – 24 ноември 

2015г. 

 Домакин (от името на ЕП) като част от Коледните благотворителни продажби 

на фондация Mukomeze, based in the Netherlands. 

 Панелист - SOLIDAR book launch - 'Progressive Structural Reforms - Proposals for 

European reforms to reduce  inequalities and promote jobs, growth and social 

investment', 1 декември 2015г. 

 Говорител - FEPS & Clingendael closed expert roundtable on labour migration: “The 

2016 Dutch EU Presidency Priorities on Social Employment Policy and first 

impressions on the European Commission’s Labour Mobility package”, 8.12.2015 

 Модератор на Social Economy Intergroup public hearing:  The social economy: 

creating good quality jobs in Europe, 12.01.2016, ЕП 

 Домакин на годишните награди на Eurodiakonia за 2015 година, 27 януари, ЕП 

 Организатор на събитието Fighting poverty and social exclusion - perceptions and 

challenges ahead, 27 януари, ЕП 

 

 Интервю с  EP TV, във връзка с гласуването в пленарна зала на доклада относно 

Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за 

предотвратяване и възпиране на недекларирания труд  

 

 Интервю S&D press, във връзка с гласуването в пленарна зала на доклада 

относно Създаване на европейска платформа с цел да се засили 

сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд  

 

 Говорител на Конференцията: Promoting Decent Work,  sponsored by The Dutch 

Inspectorate of Social Affairs and Employment as part of the Dutch EU Presidency, 8-

9 Февруари, Амстердам 

 Участие в конференция на Костадинка Кунева, на тема "Collective Agreements 

and Unpaid Labour", Атина, Гърция, 5 май 2016г. 

 Лектор на the EP Seminar: "Unlocking Job Creation in Social Services”, 

организиран от EASPD, Брюксел, 28 юни 2016г. 

 Участие в среща с представители на  European Association of Paritarian 

Institutions’ (AEIP) и дискутиране на въпроси, свързани с Европейската 

платформа за борба с недеклариран труд, 18.10.2016г. , AEIP, Брюксел, Белгия 
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 Участие в Седмата Европейска Конференция на тема „Индустрията за домашни 

и домакински грижи в Европа: как да се преборим с нелоялната конкуренция на 

недекларирания труд?“ (7th European Conference on PHS - “Home care and 

household services industry in Europe: How to tackle the unfair competition of 

undeclared work?”), 07.11.2016г., сграда на ЕИСК, Брюксел, Белгия 

 Участие в съвместна конференция, организирана от Eurofound и ЕMPL, на тема 

„Промяна на работните условия в Европа: Към по-добра работа“,  („Changing 

working conditions in Europe: Moving towards better work“),  17.11. 2016г., ЕП, 

Брюксел, Белгия 

 Участие в дебат на тема „Модерното производство и работна сила: Необходим 

ли ни е Европейски стълб на социалните права?“ ( 'Modern Manufacturing & 

Workforce : Do we need a EU Pillar of Social Rights?', 29.11.2016г., ЕП, Брюксел, 

Белгия 

 

2.5. Писмени и устни въпроси/резолюции 

 Съвместен, относно: Картография на социалното предприемачество в 

Европа, 10.04.2015г. 

 Съвместен, относно: Отдела за социална икономика на Комисията, 02.06.2015г. 

 Съвместен относно: Актуално състояние на производството за установяване на 

нарушение срещу Франция и Германия по отношение на минималната работна 

заплата, 19.10.2016г. 

 Съвносител на проект на резолюция относно: Предложение за резолюция 

относно необходимостта от европейска политика на 

реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи 

Caterpillar и Alstom, 28.09.2016г. 

2.6. Дейност в България 

 Поредица от срещи с ръководителите на национално-представените 

организации на работодателите и на работниците и служителите във връзка с 

доклада за недекларираната заетост. 

 Дискусия „Реформата на пенсионно-осигурителната система в България в 

контекста на европейската Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви 

пенсии” – 20.02.2015 г. в София 

 Участие във форум „Икономика на светло”, организиран от Асоциация на 

индустриалния капитал в България, 22 юни 2015г. в София 

 Дискусия „Европейски решения срещу неформалната икономика” – 26 юни 

2015г. в София 

 Изпратена информация до Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП 

- Приоритети на България в Европейския съюз през второто 

полугодие на 2015 г. 

- Първи приоритет – заплатите и доходите 

- Втори приоритет – безработицата 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005789+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005789+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-007890+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-007890+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-007890+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1056+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1056+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1056+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1056+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg


10 

 

- Трети приоритет – бедността 

- Приоритетна задача – намаляване на дела на преждевременно 

отпадналите от образование 

- Приоритетна задача – подобряване на съответствието между 

търсене и предлагане на работна сила 

 Обучителен семинар "Социалните неравенства - възможностите на общинската 

политика за преодоляването им, чрез създаване на устойчива среда за заетост и 

развитие" – 17 и 18 октомври 2015г., гр. Тетевен 

 Семинар „Етиката в политиката. Етични измерения на социалното неравенство“ 

– 20 ноември 2015г. 

 Участие в среща на евродепутатите социалисти, депутати от ПГ на Коалиция 

„БСП лява България“ и ръководствата на КТ „Подкрепа“ и КНСБ – 11 март 

2016г. 

 Среща с ръководствата на КТ „Подкрепа“ и КНСБ – 14 март 2016г. 

 Семинар „Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика в 

България“ – 30.03.2016г. 

 Участие в откриването на Пети европейски панаир на предприятия и 

кооперации от социалната икономика – 31.03.2016г. 

 Дискусия „Достоен труд по европейски стандарти в текстилния бранш“ – гр. 

Благоевград, 10.06.2016г. 

 Международна конференция „Сива икономика и недеклариран труд в Европа: 

нови заключения и политики в отговор на тях“ – 02 септември 2016г., София. 

 Конференция „Социални права във времена на криза“, организирана от 

Европейски младежки форум в сътрудничество с Фондация „Фридрих Еберт“ – 

17 октомври 2016г., София. 

 Дискусия на тема „Как новите технологии променят живота и работата”, 

организирана от Българското училище за политика „Димитър Паница” – 25 

ноември 2016г., Американски университет в България, Благоевград. 

 

 

3. Равенство между половете, социално включване 

 

3.1. Изказване в пленарна зала: 

 Квоти за работни места за лица с увреждания в институциите на ЕС 

(разискване),15.04.2015г. 

 

Писмени и устни въпроси/резолюции: 

 Съвносител на проект на резолюция относно: Предложение за резолюция 

относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно 

предотвратяването и борбата с насилието срещу жените, 16.11.2016г.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1235+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1235+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1235+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
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 Съвносител на проект на резолюция относно: Предложение за резолюция 

относно жестомимичните езици и професионалните преводачи на 

жестомимичен език, 16.11.2016г. 

 

3.2. ЕМПЛ 

 Внесени поправки 

 

 1 Поправка - Opinion: The EU strategy for equality between women and men post 

2015 (2014/2152(INI)), Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 8 Поправки съвместно с Vilija Blinkevičiūtė, към становището: Report on the 

application of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council 

of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal 

treatment of men and women in matters of employment and occupation, докладчик 

Vilija Blinkevičiūtė 

 20  поправки съвместно с докладчика в сянка Vilija Blinkeviciutes към Report on 

the implementation, results and overall assessment of the 2012 European Year for 

Active Ageing and Solidarity between Generations, докладчик Eduard Kukan 

 

 11 поправки съвместно с докладчика Юта Щайнрук по становището Gender 

equality and empowering women in the digital age, 2015/2007(INI) 

 

 

 

 Две предложения за пилотни проекти  EK чрез ЕМПЛ 
 

o A Path to Decent Life: targeted and effective preparation and training for 

professional development and social integration of young people, living in 

institutions for children deprived of parental care (orphanages) 

 

o A new beginning -  enhancing the welfare of children with disabilities and/or 

with special needs, living in institutions for children deprived of parental care 

(orphanages) 

 

 

3.2. Участие в интергрупи 

 Disability Intergroup 

 EP Working Group on Antisemitism (Anti-racism and diversity) 

 

 

3.4. Писмени въпроси 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1230+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1230+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1230+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
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 Съвместен, относно: Нарушаване на правото на неприкосновеност на 

личния живот във Фейсбук, 22.04.2015г. 

 Съвместен към Комисията, относно: Прилагане на Рамково решение 

2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви 

на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, 

09.04.2015г.  

 Съвместен към Съвета, относно: Прилагане на Рамково решение 

2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви 

на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, 

09.04.2015г.  

 

3.5. Участия 

 Участие в събитие на  EASPD  на тема  „Изпълнението на ЕФСИ: Усвояване 

на инвестиции с оглед социалното приобщаване“ („ Implementation of EFSI: 

Unlocking investment for social inclusion“),08.09.2016г., ЕП, Брюксел, Белгия 

 

 

3.6. Други 

 Съвместно писмо с други евродепутати до Комисар Йотингер и 

Комисар Ансип във връзка с Европейския номер за спешни 

случаи 112, 8 декември 2015 

 

ІІ. ЕС в света 

1. Евронест 
 

1. Съпредседател на Комисията по социални въпроси към Евронест 

 

1.2 Изказване в пленарна зала: 

 Положението в Украйна (разискване), 15.07.2014г. 

 Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и 

положението с демокрацията в Русия (разискване), 11.03.2015г. 

 100 годишнина от Арменския геноцид (разискване), 15.04.2015г. 

 Стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното 

анексиране на Крим от Русия (разискване), 10.06.2015г. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-006425+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-006425+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005599+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005599+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005599+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005599+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005599+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005599+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150610+ITEM-013+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=3-582-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150610+ITEM-013+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=3-582-000
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 Спортът и правата на човека, включително във връзка с Европейските игри в 

Баку (разискване), 10.06.2015г. 

 

1.3. Писмени въпроси: 

1. VP/HR - Положението в Украйна, 17.07.2014г. 

2. VP/HR - Спешни действия на Комисията в отговор на положението в Украйна, 

06.02.2015г. 

3. Съвместен, относно: Отмяна на Общата позиция относно Куба, 

09.04.2015г. 

4. Съвместен, VP/HR — Политически мотивирани убийства и самоубийства в 

Украйна. Въпрос с искане за писмен отговор, 6.05.2015г. 

5. Съвместен, относно: Решението на украинския парламент и зачитането на 

основните права, 8.07.2015г.  

6. Съвместен, VP/HR — Arrest of journalists in Turkey, декември 2015г. 

7. Съвместен, до Украинското правителството, и президент П. Порошенко., 

Support Letter for Ruslan Kotsaba. 

8. Съвместен с Кати Пири и М. Схаеке -  Letter to President Juncker and HR/VP 

Mogherini on the EU-Turkey Joint Action Plan, октомври 2015г. 

9. Съвместен с М. Схаеке - Letter to the Commission on EU-Turkey deal, декември 

 

10. Съвместен, относно стратегическото партньорство с Кралство Мароко 

 

11. Съвместен (инициатор Рашида Дати), относно Русия: Оral question to the Council 

with regard to the lifting of sanctions against Russia, in the field of security 

cooperation. 

 

1.4. Внесени поправки по: 

 

 1 поправка самостоятелно, 1 поправка съвместно с Азербайджанската делегация 

-  Draft Report on Culture and intercultural dialogue in the context of the Eastern 

Partnershiр Co-Rapporteurs: Tatjana ZDANOKA and Ceyhun OSMANLI (Social 

Affairs Committee) 13 януари 2015г. 

 3 поправки съвместно с Азербайджанската делегация Draft Report on “Engaging 

in a stronger partnership between the EU and Eastern European partner countries 

through the European Neighbourhood Instrument for 2014-2020” Co-Rapporteurs: 

Michal Boni and Victor Dolidze, Political Affairs Committee  13 януари 2015г. 

 

 3 поправки самостоятелно по Draft Report on the mutual recognition of 

professional qualifications, work experience and the university diplomas within the 

Bologna process, Co-rapporteurs  Oxana Domenti and Norica Nicolai, Social Affairs 

Committee, 1 февруари 2016г. 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150610+ITEM-018+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=3-773-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150610+ITEM-018+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=3-773-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-002023+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005697+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-010990+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-010990+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
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1.5. Участия/Събития: 
 

 Участие в пленарното заседание на Евронест в Йереван, Армения, 16-19 март 

2015г. 

 Участие в експертна дискусия на тема "За европейска прогресивна политика 

към Изтока", организирана от фондация Фридрих Еберт, 14 ноември 2014г., 

Берлин, Германия. 

 Участие в конференция на тема "За европейска прогресивна политика към 

Изтока", организирана от фондация Фридрих Еберт, 24 април 2015, Варшава, 

Полша. 

 Участие в годишния съвет Atlantic Council Energy & Economic Summit, проведен 

в Истанбул, Турция, 18-19 ноември 2015г.  

 Участие в годишния форум ЕС - Русия в ЕП ("The West and Russia Conflict: state 

of play, 2015"), организирано от Татяна Зданока (Зелените, Латвия). Изказване в 

панел "The fate of economic blocks and military alliances in Europe", 30 ноември 

2015г.Участие в пленарното заседание на Евронест в Брюксел, 22 март 2016г.; 

Изказвания по новата структура на ПА Евронести по доклада на социалната 

комисия Draft Report on the mutual recognition of professional qualifications, work 

experience and the university diplomas within the Bologna process.Участие в 

конференция, организирана от Татяна Зданока, (Зелени, Латвия), на тема „Как 

да предпазим света от трета световна война“ (Кръгла маса на Клуб София). 30 

май 2016г., ЕП, Брюксел, Белгия. (заб. Финалната декларация от събитието не е 

подписана). 

 

 Участие на кръгла маса, организирана от Hertie School of Governance на тема 

„Русия и Запада“, 26 май 2016г., Берлин, Германия. 

 

 Участие в среща на Парламентарната Асамблея Евронест, 31.10 - 01.11.2016г., 

Киев, Украйна 

 

 Участие в кръгла маса на тема „ Фронтовите линии на Евразия“ Украйна и 

Сирия две години по-късно“ (The Frontlines of Eurasia: Ukraine and Syria two 

years later), 05.12.2016г., ЕП, Брюксел, Белгия 

 

 

 

2. Делегация за държавите от Южен Кавказ 

 Участие в Съвместния парламентарен комитет ЕП-Армения, Йереван, 19-21 

март 2015 г. 
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3. Балкани и черноморски регион 
 

 Участие в Кръгла маса за управление на конфликти в Европа, организирана от 

EastWest Institute, 24 септември 2014г., Брюксел. 

 Участие в конференция Tutzing Balkan Talks 2014, организирана от фондация 

Фридрих Еберт, 31 октомври-2 ноември 2014 г., Германия. 

 Съ-домакинство, съвместно с Клод Турмес, на работна закуска на CEPS (Centre 

for European Policy Studies), на теми Регионално сътрудничество в енергетиката 

в Югоизточна Европа - Governing the Energy Union: Regional Energy Policy 

Cooperation in South East Europe in Focus, 30 септември 2015г., Брюксел, Белгия. 

(подписано е и писмо, изразяващо подкрепа към проекта на CEPS и ЕК - High-

Level Working Group on South East Central European Countries - SECEC) 

 Участие на Третата пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за 

сътрудничество в Югоизточна Европа, София, 11 юни, 2016г. 

 Участие в политическия панел на конференция, организирана от Европейската 

Комисия, на тема „Синя икономика за Черно море“ (с участието на комисар 

Кармену Вела). 13-14 юни 2016г., Одеса, Украйна. 

 Подписан меморандум, с автор Клод Турмес (евродепутат, Зелените, 

Люксембург), на тема South-Eastern Europe: More than just a gas corridor, a 

lighthouse for Europe; Дадена поправка към препоръките на същия относно 

парламентарното сътрудничество на различни нива между държавите от 

региона, включително сътрудничество между ЕП и ПСЮИЕ. 

 Участие в конференция, лансираща меморандума и представяща позитивни 

примери от региона (с участието на CEPS), на тема Towards Sustainable Energy 

Sectors in Central and South East Europe: Success Stories, 22 юни 2016г. ЕП, 

Брюксел, Белгия. 

 Кръгла маса „ Балканите – пътят на кръстопътя?“, организирана от фондация 

„Фридрих Еберт“ и Института за икономика и международни отношения – 14 

октомври 2016г., София. 

 Участие в телевизионен дебат на тема „Преимуществото на ЕС и Западните 

Балкани - Уроци, научени от съседите“ ("EU Leverage and the Western Balkans- 

Lessons Learned from the Neighbours"), 11.10.2016г., студио „Агора“, ЕП, 

Брюксел, Белгия 

 Участие в конференция на тема „Европейското разширяване на Балканите; 

постиженията на словашкото председателство“ („EU enlargement to the Balkans: 

the achievements of the Slovak Presidency“ ),26.10.2016г., Европейска 

Парламентарна Асоциация /European Parliamentary Association, Брюксел, Белгия 
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3.1. Изказване в пленарна зала: 

 Стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното 

анексиране на Крим от Русия, 10.06.2015г. 

 Положението на журналистите в Турция (разискване), 26.10.2016г.  

 

4. Други 

 Работно посещение в САЩ - 12-18 октомври 2014г. 

 Участие и съорганизаторство на инициатива в ЕП - "Global Wave" - Да помахаме за 

довиждане на ядрените оръжия. Инициатива на PNND, 22.04.2015г., Брюксел 

 Участие в конференция на фондация Фридрих Еберт: „External pressure to perform, 

internal pressure to reform – challenges for the EU in the new legislative period”, 1-3 

юли, Брюксел. Участие в панел на тема "Предизвикателства и приоритети пред 

Европейската външна политика", 3 юли. 

 Участие в Парламентарната Асамблея на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (OECD), 1 октомври 2015г., Париж, Франция. 

 

 Работно посещение в САЩ – 12-16 октомври 2015г. 

 

 Интервю с ТВ Словения, излъчено на 7 март 2016г. по тематиката за мигрантската 

криза, граничния контрол и отношенията България - Гърция. 

 

 Участие в конференция организирана от БСП, офис Лондон, на тема Brexit and the 

challenges of Europe, 12 май 2016г., Лондон, Великобритания. 

 

 Участие в събитие на Atomium Institute на тема Science, Media and Public Discourse: 

linking citizen engagement and evidence based policymaking, в панел Parallel Breakout 

Session 1: The Power of Knowledge: bridging the gap between science and policy to 

the benefit of society at large.,  26 април, ЕП, Брюксел, Белгия. 

 

 

5. Публикации:  

 70 ГОДИНИ СЛЕД ЯЛТА - НАКЪДЕ? , в-к „Дума“, 12 февруари 2015г, бр. 34 

 ПОДКЛАЖДАНЕ НА ОГЪНЯ, в-к „Дума“,  23. септември 2014 , брой: 219 

 

6. Дейност в България 

 Лектор на форум „Перспективите пред левицата в Европа и България – 

предизвикателства, рискове и възможности“, Видин, 14-15 март 2015 

 Кръгла маса на тема „Напрегнатото съседство – страните от постсъветското 

пространство и ЕС”, организирана от фондация „Фридрих Еберт“ – 19 

септември 2016г., София.    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161026+ITEM-014+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=3-675-000
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ІІІ. Икономическо развитие и бюджет 

 

(Многогодишна финансова рамка, икономически политики, икономически и 

валутен съюз, бюджет, данъци, банки, европейски семестър, защита на 

финансовите интереси на ЕС, ТПТИ, Енергетика, ЕФСИ) 

 

1. Икономическо управление и европейски семестър 

 

1.1. Изказване в пленарна зала: 

1. Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2014 г. (разискване), 21.10.2014 г. 

2. Преразглеждане на икономическото управление - пакет от 6 законодателни акта и 

пакет от 2 законодателни акта (разискване), 16.12.2014 г. 

 

1.2. EМПЛ 

 Внесени поправки 
 1 поправка - The European Semester for economic policy coordination: 

implementation of 2014 priorities (2014/2059(INI)), Rapporteur: Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 4 поправки - INI report - European Semester for economic policy coordination: 

Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2015, rapporteur - 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 2 поправки - opinion The review of the economic governance framework: 

stocktaking and challenges, rapporteur Anne Sander 

 16 самостоятелни и 54 съвместни поправки с докладчика в сянка Мария Арена 

по доклада European Semester for economic policy coordination: „Employment and 

Social Aspects in the Annual Growth Survey 2017“, rapporteur Yana Toom 

 8 самостоятелни поправки по становището „European Semester for economic 

policy coordination: implementation of 2016 priorities“, докладчик Sofia Ribeiro 

 31 самостоятелни поправки и 6 поправки съвместно със Sergio Gutiérrez Prieto 

по доклада “Establishment of the Structural Reform Support Programme for the 

period 2017 to 2020”, докладчик Csaba Sógor 

 

1.3. REGI 

 Внесени поправки 
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1.4. TRAN 

 Внесени поправки 

 

1.4. Публикации 

 Социалистите - за нов шанс не само за Гърция!, в. Дума, 21 февруари 2015г. 

 

 

2. Бюджет и освобождаване от отговорност 

 

2.1. Изказвания в пленарна зала: 

 Годишен доклад за 2013г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – 

Борба срещу измамите (разискване)  10.03.2015г. 

 Изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—

2020 (разискване),15.04.2015г. 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 

за 2013г. (разискване), 28.04.2015г. 

 Годишен доклад за 2014г. на надзорния съвет на Европейската служба за борба 

с измамите (OLAF) (разискване), 9.06.2015г. 

 По доклада на Европейската сметна палата 2014, 26 ноември 2015г, 

 Годишен доклад за 2014г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – 

Борба срещу измамите (разискване) 7.03.2016г. 

 Годишен доклад за 2014г. на Европейската инвестиционна банка (разискване) 

27-04-2016 

 Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 

г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

(разискване), 5.07.2016г.  

 Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата - 2015г. 

(разискване) 25.10.2016г. 

 

 

2.2. КОНТ 

 Доклади и становища 

 

 Докладчик по Работния документ на КОНТ относно Специалния доклад на 

Европейската сметна палата N°1/2014 "Ефективност на проектите за 

обществен градски транспорт, финансирани с европейски средства"  

Работният документ е част от доклада за освобождаване на Европейската 

комисия от отговорност за 2013 г. (Специални доклади на Европейската сметна 

палата) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150310+ITEM-017+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-410-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150310+ITEM-017+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-410-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150428+ITEM-016+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-957-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150428+ITEM-016+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-957-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150609+ITEM-013+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-627-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150609+ITEM-013+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-627-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160307+ITEM-015+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=1-201-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160307+ITEM-015+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=1-201-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-016+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=1-053-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160705+ITEM-009+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-495-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160705+ITEM-009+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-495-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160705+ITEM-009+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-495-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161026+ITEM-009+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=3-460-000
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Представяне на работния документ в КОНТ, 22 септември 2014г. 

Гласуване в КОНТ, 24 март 2015г. 

Гласуване в пленарна зала, април 2015г. 

 

 PIF Report 2013 - доклад 

Докладчик по Годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите 

интереси на ЕС - борба с измамите 

Обмяна на мнения в КОНТ 23 септември 2014г. 

Обсъждане на проекта з(н)а доклад в КОНТ 17 ноември 2014г. 

Гласуване в КОНТ 24 февруари 2015г. 

Гласуване в пленарна зала 11 март 2015г. 

 

 Докладчик в сянка на СиД по Commission Delegated Regulation (EU) No …/..of 

XXX on the rules of application of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European 

Parliament and of the Council of 17 December 2013  laying down common 

provisions on the European Regional Development Fund, the European Social 

Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development 

and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general 

provisions on the European Regional Development Fund, the European Social 

Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and of 

Regulation (EU) No 1309/2013 of the European Parliament and of the Council of 

17 December 2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) 

and repealing Regulation (EC) No 1927/2006 on specific provisions for the 

reporting of irregularities 

 Докладчик в сянка по становището на КОНТ към АФЕТ относно ролята на ЕС в 

рамките на ООН - как по-добре да се постигнат външнополитическите цели на 

ЕС, септември 2015г. 

 Докладчик на КОНТ по изследването, поръчано от ЕП, за финансовите 

инструменти при политиката на сближаване 2017-2013г., представяне на 

изследването в КОНТ на 19 октомври 2015г 

 Докладчик на КОНТ по изслушването за финансовите инструменти за 

политиката на сближаване 2017-2013 г., провело се на 10 ноември 2015г. 

 Докладчик по доклада за Годишния доклад за дейността през 2014 г. на 

Европейската инвестиционна банка 

o Среща с представители на ЕИБ, Брюксел, 29 септември 2015г. 

o Въпроси към ЕИБ - 20 октомври 2015г. 

o Представяне на проектодоклада  в КОНТ на 9 ноември 2015г. 

o Гласуване в КОНТ 23 февруари 2016г. 

o  

 Докладчик в сянка на СиД по Годишния доклад за 2014г. относно защитата на 

финансовите интереси на ЕС - борба с измамите 

o Участие в обсъждането на проектодоклада в КОНТ на 9 ноември 2015г. 

 Докладчик в сянка на СиД по освобождаване от отговорност на Европейската 

комисия за изпълнението на бюджета през 2014г. 
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o Зададени писмени въпроси във връзка с изслушването на комисарите 

Тисен, Моедас и Крецу 

 

 Докладчик по Работния документ на КОНТ относно Специалния доклад на 

Европейската сметна палата N°20/2015, "Ефективност на разходите (Разходна 

ефективност) по(на) помощта за развитие на селските райони, насочена към 

инвестиции в непроизводствени дейности в областта на земеделието", включен 

в доклада за освобождаване от отговорност на Европейската комисия 2014  

o представяне и обсъждане на работния документ в КОНТ 23 февруари 

2016г. 

 

 Докладчик по Работния документ на КОНТ относно Специалния доклад на 

Европейската сметна палата N°25/2015 - Подкрепа на ЕС за инфраструктура в 

селските райони — възможност за постигане на значително по-голяма 

икономическа ефективност, който ще бъде включен в доклада за освобождаване 

от отговорност на Европейската комисия 2015  

o представяне и обсъждане на работния документ в КОНТ 21 април 2016г. 

 

 Докладчик в сянка на СиД по Годишния доклад за контрол на финансовите 

дейности на ЕИБ през 2015г.  

o обмяна на мнения с представители на ЕИБ, КОНТ  

 

 Становище на КОНТ (онт) към ЕКОН и BUDG, "The implementation of the 

European Fund for Strategic Investments".  

o Секретариатът на CONT още няма времеви график 

 

 Докладчик по: 

• ECA Special Report  

o Audit task: "Partnership Agreements (PA)" 

o (ECA Member responsible: Phil Wynn Owen) 

o (Publication  Planned for December 2016)  CONT/8/ 

o presentation is tbc for the 22-23 March 2017  

 

          • ECA Special Report  

o Audit task: "Financial corrections" (ECA Member 

responsible: H. Grethen)  

o (Publication  Planned for  March  2017)   CONT/8/ 

 

  

 Внесени поправки към: 
 

 83 поправки, от които 11 съвместно с Дан Ника (СиД, Румъния) по проекта на 

доклад за Освобождаване на Европейската комисия от отговорност за 2013г. 
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 3 поправки към становището относно ролята на ЕС в рамките на ООН - как по-

добре да се постигнат външнополитическите цели на ЕС 

 13 съвместни поправки с Мирослав Похе (СиД, Чехия) по становището на 

КОНТ към АФКО относно Прозрачност, отчетност и почтеност на европейските 

институции; 

 19 съвместни поправки (4 поправки с Бенедeк Хавор (Зелени, Унгария) и 14 с 

Инес Аяла (Сид, Испания) по проекта на доклад относно Годишния доклад за 

2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - борба с измамите; 

 42 поправки (8 подкрепени от Мартина Длабайова (АЛДЕ, Чехия), 6 - от 

Мирослав Похе, (СиД, Чехия) и 5 - от Каталин Иван (СиД, Румъния) по проекта 

на доклад за Освобождаване на Европейската комисия от отговорност за 2014г. 

Дадена подкрепа за 5 поправки на М. Длабайова и на 1 поправка на Каталин 

Иван 

 Дадена подкрепа на 9 поправки на М. Похе по освобождаване от отговорност на 

следните съвместни предприятия: SESAR-1, IMI-2, FCH-1, Clean Sky-1, ITER-2, 

ECSEL-2 

 Внесени 3 поправки по становище на КОНТ към РЕГИ относно Оценка на 

Европейския фонд „Солидарност“ 

 12 самостоятелни поправки по становището „General budget of the European 

Union for the financial year 2017 - all sections“, докладчик Martina Dlabajová 

  

 

 Други дейности: 

 представено предложение за изследване и изслушване на тема: Финансовите 

инструменти при кохезионната политика 2007-2013г.: Как държавите членки 

и финансовите институции спазват и защитават финансовите интереси на 

ЕС, септември 2014г, 

 участие с въпрос в изслушването на кандидата за комисар Кристалина 

Георгиева, 2 октомври 2014г., съвместно заседание на КОНТ и Комисиите по 

бюджети и по правни въпроси 

 зададени въпроси към Главния секретар на ЕП при процедурата за писмени 

въпроси във връзка с освобождаването от отговорност на Европейския 

парламент за 2013 г., 14 ноември 2014г. 

 зададени въпроси към комисарите Кристалина Георгиева и Мариян Тисен при 

процедурата за писмени въпроси във връзка с освобождаването от отговорност 

на Европейската комисия за 2013 г., 9 януари 2015г. 

 Участие в делегация на КОНТ в Гърция - Control of EU funded priority projects 

shortlisted by ‘’Task Force for Greece”, 24 - 25 септември 2015, Атина, Гърция. 

 инициатор и участие в семинар на СиД за научените уроци от освобождаването 

на отговорност на ЕК за 2013г. - 20 октомври 2015г.  

 зададени въпроси към комисари Мариян Тисен и Корина Крецу при 

процедурата за писмени въпроси във връзка с освобождаването от отговорност 

на Европейската комисия за 2015г., ноември 2016г. 
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 зададени въпроси за писмен отговор към комисар Гюнтер Йотингер във връзка с 

поемането на ресора Бюджет и Човешки ресурси, декември 2016г. Участие с 

въпрос в изслушването на комисар Йотингер, 9 януари 2017г.  

 

 Изпратена информация до Националния съвет на БСП 

 
 за изслушването в Комисията по бюджетен контрол относно Механизма за 

сътрудничество и проверка по отношение на България и Румъния, 16 април 

2015 г. 

 за проведеното обсъждане с комисар Кристалина Георгиева по 

споразуменията с големите компании, производители на цигари, Комисия 

по бюджетен контрол, 5 май 2015г. - закрито заседание , 6 май 2015г. 

 

2.3. ЕМПЛ 

 Докладчик в сянка на СиД по становища относно : 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 

г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 

г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 

г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 

г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 

г.: Европейска фондация за обучение 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

агенциите на Европейския съюз за 2013г.: постижения, финансово управление и 

контрол 

o Участие в обсъждането на проектостановищата - 1 декември 2014г. 

o Внесени 7 поправки 

o Обсъждане на поправки по проектостановищата - 22 януари 2015г.  

o Гласуване в ЕМПЛ 29 януари 2015г. 

 

 Докладчик в сянка по становище на ЕМПЛ Budget 2016 

 

 Докладчик в сянка на СиД по становища относно : 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2014г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия 
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 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2014г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2014г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2014г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2014г.: Европейска фондация за обучение 

 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

агенциите на Европейския съюз за 2014г.: постижения, финансово 

управление и контрол 

 

 Докладчик по становището на ЕМПЛ към комисията по Бюджети 

относно подготовка на ревизия на МФР 2014-2020: принос на ЕП, предхождащ 

предложението на ЕК 

 

 Докладчик в сянка по становище на ЕМПЛ Budget 2017 

 

 Докладчик в сянка на СиД по Financial rules applicable to the general budget of 

the Union – " MFF Omnibus", Responsible: BUDG + CONT (Rule 55), (EPP 

Rapporteur) S&D Shadow: Georgi Pirinski  

 

 Внесени поправки  

 Внесени 9 поправки към становището на ЕМПЛ относно бюджет 2016  - 

мандат за триалог - подкрепени от други СиД членове на ЕМПЛ. 

 Внесени 14 поправки от името на СиД по бюджетните линии на раздел 04 - 

Заетост, социални въпроси и включване и 8 поправки от името на СиД за 

пилотни проекти и подготвителни действия към Бюджет 2016г. 

 Внесени общо 22  поправки по становищата за освобождаване от 

отговорност на ЕК и изпълнителните агенции за 2014г. 

 Внесени 7 поправки към становището на ЕМПЛ към комисията по 

Бюджети относно подготовка на ревизия на МФР 2014-2020: принос на 

ЕП, предхождащ предложението на ЕК;те са  подкрепени от други 

депутати от СиД ЕМПЛ 

 Внесени 6 поправки към становището за мандат за триалог по бюджет 2017 

г. подкрепени от други депутати от СиД ЕМПЛ 

 Внесени 18 поправки от името на СиД по Бюджет 2017 в ЕМПЛ 
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2.4. ТРАН 

 Докладчик по становище относно Освобождаване от отговорност на 

Европейската комисия 2013 г. 

- Представяне на проекта на становище в ТРАН - 19/20 януари 2015г. 

- Срок за внасяне на изменения - 27 януари 2015г. 

- Гласуване в ТРАН 24 февруари 2015г. 

- Гласуване в КОНТ 22 март 2015г. 

Гласуване в пленарна зала - април 2015 (Страсбург) 

  

 Докладчик в сянка по становище на ТРАН Budget 2016 

 Докладчик в сянка по становището на ТРАН към Комисията по Бюджети 

относно подготовка на ревизия на МФР 2014-2020: принос на ЕП, предхождащ 

предложението на ЕК 

 

 Внесени поправки към: 
 

 Внесена 1 поправка по становището на ТРАН за освобождаване от 

отговорност на Европейската комисия за 2013г. 

 Внесени 8 съвместни поправки по становището на ТРАН за бюджет 2016 и 

12 поправки от името на СиД по бюджетните линии към раздел 06 на 

бюджет 2016 - Мобилност и транспорт (на бюджет 2016) 

 Пет поправки по становището на ТРАН за освобождаване от отговорност на 

Европейската комисия за 2014г., подкрепени от други депутати от СиД 

 Внесени 7 поправки по становището на ТРАН към Комисията по Бюджети 

относно подготовка на ревизия на МФР 2014-2020: принос на ЕП, 

предхождащ предложението на ЕК, те са подкрепени от 5 депутати от СиД 

 Внесени 5 поправки по доклад на ТРАН относно транспортната 

инфраструктура в Югоизточна европа, подкрепени от Мария Грапини (СиД, 

Румъния) и подкрепени 3 поправки на Мария Грапини 

 

 Писмени и устни въпроси 

 Съвместно  с Клаудия Цапардел (СиД, Румъния), Written Question for European 

Road Agency, декември 2015г. 

 Съвместно с Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Oral Question on railway 

security, декември 2015г. 
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3. ТПТИ/ СЕТА  

 

3.1. Писмени  и устни въпроси/ резолюции: 

 Трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите 

(TTIP), 17.07.2014г. 

  Съвносител на проект за резолюция относно: Предложение за резолюция с 

искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на 

предложеното споразумение между Канада и Европейския съюз за 

Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Договорите, 

11.11.2016г. 

 

3.2 Внесени поправки 

 

 

3.3 ЕМПЛ 

 2 поправки - Opinion: Recommendations to the European Commission on the 

negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 

rapporteur - Marian Harkin 

 

 Докладчик по становището на ЕМПЛ Comprehensive Economic and Trade Agreement 

(CETA) between the EU and Canada (CONS), Responsible: INTA  

 

 

3.4 ИНТА 

 1 поправка  съвместно с други евродепутати по проекта на доклад 

Recommendations to the European Commission on the negotiations for the 

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), докладчик Bernd Lange 

 

3.5 Дейност в България 

 Дискусия за „ТПТИ – демократичният отговор“ в София на 10.11.2014г., 

организирана от Сдружение „Солидарна България“ и “Фондация "Фридрих 

Еберт" 

 Дискусия за Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) между ЕС и САЩ и Всеобхватното икономическо и търговско 

споразумение между ЕС и Канада (СЕТА) в Комисията по икономическа 

политика и туризъм на 43-то Народно събрание – 20 юли 2016г., София. 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1220+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1220+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1220+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1220+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
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3.6 Публикации 

 Пълна прозрачност на търговското споразумение ЕС-САЩ, в. Дума, 11 

ноември 2014г.  

 „Много въпроси и силни съмнения има за ТТИП“, интервю с Кристиела 

Симеонова, в. Дума, 18 май 2015г.  

 

 

4. Единен пазар, данъчна политика 

 

 Изказвания в пленарна зала 

 Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление (разискване) - 07.07.2015г. 

 

4.1 Писмени и устни въпроси 

 Самостоятелен, относно: Въвеждане на нов данък в Гърция за 

дружествата, които осъществяват дейност в държави с данъчен режим, 

считан за преференциален, 08.04.2015г. 

 Съвместен, относно: Limiting abusive fees charged for intra-EU phone 

calls, инициатор Вивиан Рединг, 13.07.2016г. 

 Съвместен, относно Призив за ограничаване на неправомерните такси, 

налагани за трансгранични телефонни обаждания и текстови съобщения в 

рамките на ЕС, в предстоящия преглед на рамката за далекосъобщенията, 

21.07.2016г.  

4.2 ТАКС (Специална комисия на ЕП относно данъчните 

постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие) 

 Говорител на Делегацията на българските социалисти по въпросите 

на Комисията ТАКС 
 

 Прессъобщение до българските медии "Нарастваща нетърпимост към 

избягването на данъците" във връзка с изслушването на комисар Маргрете 

Вестагер в Кимися ТАКС, 6 май 2015г.  

 

 Прессъобщение от името на Делегацията до българските медии 

"Социалистите настояват за категорична защита на разследващите 

журналисти срещу съдебно преследване", 13 май 2015г. във връзка със 

заседанието на ТАКС на 11 май 2015г. 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150707+ITEM-010+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-669-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150707+ITEM-010+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-669-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-005524+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-005524+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-005524+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000109+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000109+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000109+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
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 Изпратена информация до Националния съвет на БСП 
 

 От проведеното обсъждане в ТАКС на 5 май 2015г с комисар Маргрете 

Вестагер, отговаряща за конкуренцията  - 6 май 2015г.  

 

5. Енергетика 
 

 Участие в семинар, организиран от EurActiv, на тема Европейски Вътрешен 

Енергиен Пазар, 28 май 2015, Брюксел , Белгия 

 

6. ЕФСИ 

 

6.1. ЕМПЛ 

 8 самостоятелни поправки по становището “The implementation of the European 

Fund for strategic investments”, докладчик Romana Tomc 

 6 съвместни поправки с Агнес Йонгериус по доклада “Extension of the duration 

of the European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of 

technical enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub” 

докладчик Krzysztof Hetman 

 

6.2. РЕГИ 

 4 самостоятелни поправки към доклада „Extension of the duration of the European 

Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical enhancements 

for that Fund and the European Investment Advisory Hub“, докладчик  Mercedes 

Bresso  

 

 

6.3. ТРАН 

 3 поправки с Петър Курумбашев към доклада „Extension of the duration of the 

European Fund for Strategic Investments as well as the introduction of technical 

enhancements for that Fund and the European Investment Advisory Hub“, 

докладчик  Ines Ayala Sender  

 

7. Публикации 

8. Участия 

 Участие в мисия за установяване на факти на Комисията за бюджетен контрол в 

Турция / CONT Fact-finding Mission of the Budgetary Control Committee( CONT) 

to Turkey,02 - 04.11.2016г., Анкара и Кахмаранмарас, Турция 

 Участие в кръгла маса на тема „Представяне на доклада на Transparency 

International относно ЕИБ“, (Transparency International EIB report 

launch),15.11.2016г., Брюксел, Белгия 
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9. Дейност в България 

 

ІV. Политика на сближаване и солидарност 

 

1. Изказване в пленарна зала: 

 Отражение на руските ограничения върху международните автомобилни 

превозвачи (разискване) 09.03.2015г. 

 Градското измерение на политиките на ЕС - Инвестиране в работни места и 

растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното 

сближаване в ЕС (разискване) - 08.09.2015г. 

 

2. Писмени въпроси 

 Самостоятелен, относно: Компенсации за туристическата индустрия поради 

загуби в резултат на санкциите срещу Русия 08.04.2015г. 

 Съвместен, относно: Призив за Европейска година за туризма, 08.04.2015г. 

 Съвместен с други депутати, относно: Европейски туристически борд, 

24.04.2015г. 

 Съвместен, с искане за устен отговор относно: Мерки за повишаване на 

сигурността на железопътния транспорт в Европа, 21.12.2015г.  

 Съвместен, относно: Европейска агенция за автомобилен транспорт, 8.12.2015г.  

3. ЕМПЛ 

 Докладчик в сянка на СиД по: Становище на ЕМПЛ по Кохезионната 

политика и маргинализираните общности, докладчик  Ádám Kósa ( Cohesion policy 

and marginalised communities 2014/2247 (INI), REGI): 

 Внесени 15 поправки (всичките съвместно подписани от други 

евродепутати) 

 

 Докладчик в сянка на СиД по: Становище на ЕМПЛ: New territorial 

development tools in Cohesion policy 2014-2020: Integrated Territorial Investment (ITI) 

and Community-Led Local Development (CLLD) 

 

 Докладчик по становището on the REGI INI Report:  Investing in jobs and 

growth – maximising the contribution of European Structural and Investment Funds: an 

evaluation of the report under Article 16(3) of the CPR 

o - представяне на проектостановището на 14 юли 2016г. 

o - гласуване в ЕМПЛ на 13 октомври 2016г.  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150309+ITEM-016+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=1-253-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150309+ITEM-016+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=1-253-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150908+ITEM-011+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-709-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150908+ITEM-011+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-709-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150908+ITEM-011+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=2-709-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-005533+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000044+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg
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 Внесени поправки 

 6 поправки по становището на ЕМПЛ към комисията РЕГИ по доклада  

Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial 

cohesion in the Union (COM(2014)0473 – 2014/2245(INI)), rapporteur Danuta 

Jazłowiecka 

 7 поправки, подписани и от други депутати към становището Investing in 

jobs and growth - maximising the contribution of European Structural and 

Investment Funds: an evaluation of the report under Article 16(3) of the CPR, 

докладчик Георги Пирински 

 4 самостоятелни поправки към становището на ТРАН „Investing in jobs and 

growth - maximising the contribution of European Structural and Investment 

Funds: an evaluation of the report under Article 16(3) of the CPR“, докладчик 

Kosma Złotowski 

 

4. РЕГИ 

 Внесени поправки 

 инициатор на 9 поправки, внесени съвместно с Илияна Йотова по Доклад 

на РЕГИ относно инвестиции за работни места и растеж: стимулиране на 

икономическото, социално и териториално сближаване в Съюза (доклад 

на РЕГИ: Investment for jobs and growth: promoting economic, social and 

territorial cohesion in the Union (COM(2014)0473 – 2014/2245(INI)), 

докладчик Tamás Deutsch 

 9 самостоятелни поправки и една съвместна поправка с г-жа Крел, 

координатор на СиД в РЕГИ по Доклад относно политиката на 

сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ 

 Внесени поправки към Позицията на Групата на СиД относно 

политиката на сближаване. Поправките са взети под внимание в 

окончателния текст на позицията. 

 5 поправки към проекта на Доклад на РЕГИ относно политиката на 

сближаване в планинските региони на ЕС; 

 

 Писмени и устни въпроси 

 Актуално състояние във връзка с прилагането на ЕСИ фондовете, 

25.01.2017г. 

 Комбиниране на средства от ЕСИ фондове и ЕФСИ, 25.01.2017г. 
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5. АГРИ 

 Изказвания 

 Писмено изказване депозирано за дебата на пленарното заседание на 27 май 

2015г.  относно Решение за започване на междуинституционални преговори 

и за определяне на мандата за тези преговори по отношение на схемата за 

помощ във връзка с доставката на плодове и зеленчуци, банани и мляко в 

учебните заведения - 2014/0014(COD) (разискване) 

 

6. ТРАН 

 Внесени поправки 

 Внесени 13 съвместни и една самостоятелна поправки по доклада относно 

изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011г.  

 Внесени 30 съвместни, от които две по собствена инициатива и две 

самостоятелни поправки по доклада за Градска мобилност.   

 Внесени 4 поправки към Доклада относно нови предизвикателства и 

концепции за насърчаването на туризма в Европа. 

 

7. Участие в интергрупи и работни групи 

1. Long-term investment and reindustrialisation 

2. Rural, mountainous and remote areas 

3. European tourism development, cultural heritage, Way of St. James and other 

European cultural routes 

4. Подписване на Tourism Task Force Manifesto, юни 2016г, ЕП, Брюксел, Белгия. 

 

8. Участия 

 Участие в работна закуска в ЕП, "Social Progress Index, beyong GDP, how are 

your constituencies performing?", 10 декември 2015г., Брюксел, Белгия. 

 Участие в събитие на високо равнище под надслов „Дунавски ден на 

транспорта“ (“Danube Transport Day”),07.09.2016г., ЕП, Брюксел, Белгия 

 Участие в конференция под надслов „Възможности за регионално развитие 

чрез транспорт и туризъм“ („Regional development opportunities through 

transport and tourism“), 21-22.10.2016г., Тимишоара, Румъния 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150527+ITEM-009+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=1-133-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150527+ITEM-009+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=1-133-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150527+ITEM-009+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=1-133-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150527+ITEM-009+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=1-133-000
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9. Дейност в България 

 Дискусия „Споразумението за партньорство България – ЕК 2014-2020г. – 

възможности и предизвикателства“ в гр. София на 12.12.2014г.  

 Семинар „Местна власт и предизборната 2015 година“ в гр. Гоце Делчев на 

17.01.2015г. 

 Дискусия „Финансовите инструменти за целите на Кохезионната политика 2014 

– 2020 какво, кога, как? – 20 ноември 2015г., София. 

 Представяне на проучване на тема „Политики и инструменти за стимулиране на 

инвестиционния процес в България на основата на публично-частното 

партньорство” – 11 декември 2015г., София. 

 Дискусия с преподаватели, студенти и докторанти за развитието на 

транспортната политика в България – 22.01.2016г. 

 Дискусия „Черноморска макрорегионална стратегия на ЕС – път за развитие на 

Югоизточна Европа“ – гр. Бургас, 24.06.2016г. 

 Участие във връчването на сертификатите на участниците в семинар 

„Професионално ориентиране в европейските проекти“ – гр. Бургас, 

24.06.2016г.  

 

10. Публикации: 

 СПЛОТЯВАНЕТО, в-к „Дума“, 21 Юли 2014 , брой: 165 

 НОВА ПОСОКА, в-к „Дума“,  24 Юни 2014 , брой: 142 

 НОВА РАМКА ЗА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО/ПЛОД" - А ЗА УЧИЛИЩЕТО?, в-к 

„Дума“,  30 май 2015г., брой: 121 

 

 

V. Функциониране на ЕС 

1. Работа на институциите 

 

1.1 ЕМПЛ  

 

 Внесени поправки 

 5 поправки към становището на Anthea McIntyre: Regulatory Fitness and 

Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook, 2014/2150(INI) 

 

 Писмени въпроси 

 Отговорите на Комисията на въпроси с искане за писмен отговор, 10.01.2017г. 



32 

 

2. Демократизиране на ЕС 

 Съвносител на резолюция относно положението в Унгария (2015/2700(RSP)), 

3.06.2015г., пленарно заседание в Страсбург 

 Съвносител на писмен въпрос относно случая на бежанеца Ахмад Х., който 

подлежи на доживотна присъда в Унгария, 18.11.2016г.  

 

 

3. Връзка на ЕП с националните парламенти 

3.1. Публикации: 

 СЪГЛАСИЕ - ДА! "КОАЛИЦИЯ" - НЕ!, в-к „Дума“, 13. Октомври 2014г. , брой: 

236 

 НЕОБХОДИМИЯТ ЛИДЕР, в-к „Дума“,  14. Юли 2014г. , брой: 159 

 

3.2 Дейност в България 

 

4. Бъдеще на ЕС 

 

 Участия 

 Участие в кръгла маса „Резултати от референдума във Великобритания: 

последни политически развития и какво следва оттук нататък?“, 

06.07.2016г., ЕП,  Страсбург 

 

VI. Писмени декларации 

 

1. Писмена декларация 0012/2014 относно защитата на хората с увреждания и за 

по-добро признаване и хармонизиране на свързаните с уврежданията права, 

мерки и инструменти между държавите членки. Подписана на 12 януари 2015г. 

2. Писмена декларация 0013/2014 относно хазартната зависимост. Подписана на 

12 януари 2015г. 

3. Писмена декларация 0014/2014 относно пренаселеността на затворите в ЕС. 

Подписана на 12 януари 2015г 

4. Писмена декларация 0003/2015 относно демографското бъдеще на Европа и 

предизвикателствата, поставени от застаряването на населението и 

обезлюдяването. 

5. Писмена декларация 0004/2015 относно учредяване на Европейска година за 

борба с насилието над жени. 

http://www.duma.bg/node/87382
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6. Писмена декларация 0008/2015 относно продължаване на подпомагането от 

страна на Европейския съюз за ликвидиране на полиомиелита. 

7. Писмена декларация относно липсата на адекватни извънучилищни структури 

за полагане на грижи за децата с увреждания в ЕС, 0009/2015, 23-03-2015г. 

8. Писмена декларация относно насърчаването на деинституционализирането на 

хора с увреждания в ЕС, 0010/2015, 4 май 2015г. 

9. Писмена декларация относно забраната на просия от деца и на съпровождането 

на просещи възрастни от деца 0011/2015 

10. Писмена декларация относно достъпен туризъм 0015/2015 

11. Писмена декларация относно по-ефективно и координирано изпълнение на 

макрорегионалните стратегии на ЕС 0016/2015 

12. Писмена декларация относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския 

съюз 0017/2015 

13. Писмена декларация относно аутизма, 0018/2015 27-04-2015 г. 

14. Писмена декларация относно подобряване на лечението на редки заболявания , 

0019/2015 

15.  Писмена декларация относно повишаване на осведомеността на 

обществеността относно вредното въздействие на употребата на алкохол върху 

способността за управление на МПС, 0026/2015 

16. Писмена декларация относно разликите в обозначенията, състава и вкуса на 

продукти, предлагани на източния и на западния пазар на ЕС, 0027/2015 

17. Писмена декларация относно тормоза и насилието в училищата 0028/2015 

18. Писмена декларация относно насърчаването на приобщаващите образователни 

системи 0029/2015 

19. Писмена декларация относно правата на болните от рак пациенти 0030/2015 

20. Писмена декларация относно защитата на европейския сектор на зехтина 

(маслиновото масло) и производството на маслини 0031/2015 

21. Писмена декларация относно кампаниите за ваксиниране 0032/2015 

22. Писмена декларация относно инфекциозните болести в ранна детска възраст 

0033/2015 

23. Писмена декларация относно прекратяването на опитите (изпитването) върху 

животни 0034/2015 

24. Писмена декларация относно правото на свободно движение на работна сила в 

Европа 0036/2015 

25. Писмена декларация относно пътническа карта на лицата с увреждания за 

железопътния транспорт в ЕС, 0038/2015 

26. Писмена декларация oтносно пълното изпълнение на Европейската стратегия за 

хората с увреждания 0039/201 

27. Писмена декларация относно определянето на максимални граници за 

съдържанието на упойващи вещества при водачите на моторни превозни 

средства (МПС) 0040/2015 

28. Писмена декларация относно подновяване на препоръките на Комисията от 

2001г. за максималните нива на алкохол в кръвта на водачите на моторни 

превозни средства 0041/2015 

29. Писмена декларация относно инвестиране в децата 0042/2015 

30. Писмена декларация относно опрашителите, здравословното състояние на 

пчелите и сектора на пчеларството 0043/2015 

31. Писмена декларация относно борбата срещу организираната престъпност 

0044/2015 
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32. Писмена декларация относно изследванията и превенцията на ендометриозата 

0045/2015 

33. Писмена декларация относно здравето на новородените 0048/2015 

34. Писмена декларация относно насилието срещу уязвими лица 0049/2015 

35. Писмена декларация относно затлъстяването като здравен проблем 0051/2015 

36. Писмена декларация относно раковите заболявания и първичната профилактика 

0054/2015 

37. Писмена декларация относно превенцията на затлъстяването при децата 

0056/2015 

38. Писмена декларация относно болестта на Алцхаймер 0057/2015 

39. Писмена декларация относно премахването на сегрегацията в училищата 

0060/2015 

40. Писмена декларация относно даряването на непродадените хранителни 

продукти на благотворителни организации 0061/2015 

41. Писмена декларация относно опазването и хуманното отношение към 

азиатските слонове 0062/2015 

42. Писмена декларация относно Европейска година на предприемачеството 

0065/2015 

43. Писмена декларация относно ловуването с цел събиране на трофеи, 0003/2016 

44. Писмена декларация относно целта за намаляване на тежките наранявания при 

пътнотранспортни произшествия, 0004/2016 

45. Писмена декларация относно необходимостта от запазване на Кралство Мароко 

като стратегически партньор на Европейския съюз, 0005/2016 

46. Писмена декларация относно подобряване на сътрудничеството в спешни 

случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за 

предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС, 0007/2016 

47. Писмена декларация относно диабета, 0008/2016 

48. Писмена декларация относно насърчаването на кърменето и ползите за здравето 

от него в Европа, 0009/2016 

49. Писмена декларация относно предотвратяване на последствията от 

земетресения, 0012/2016 

50. Писмена декларация относно всеобщия достъп до майчиното здравеопазване, 

0015/2016 

51. Писмена декларация относно борбата с младежката безработица, 0017/2016 

52. Писмена декларация относно подпомагането на европейския корабостроителен 

сектор, 0022/2016 

53. Писмена декларация относно подпомагането и насърчаването на достъпа на 

жените от селските райони до пазара на труда, 0024/2016 

54. Писмена декларация относно идиопатичната белодробна фиброза, 0026/2016 

55. Писмена декларация относно относно неплатените и нискокачествени стажове, 

0031/2016 

56. Писмена декларация относно интернационализацията на МСП на ЕС, 0038/2016 

57. Писмена декларация относно относно уменията и компетенциите в сектора на 

туризма, 0039/2016 

58. Писмена декларация относно спирането на отнемането на органи от лица, 

лишени от свобода, заради убежденията си в Китай, 0048/2016 

59. Писмена декларация относно стратегията на ЕС за борба срещу бездомността, 

0052/2016 

60. Писмена декларация относно насърчаване на свободата на религията в Пакистан 

и осъждане на неоснователното задържане на г-жа Асия Биби,  0055/2016 
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61. Писмена декларация относно достъпността до жилища за уязвимите общности, 

0074/2016 

62. Писмена декларация относно улесняването на достъпа на регионалните и 

местните органи до европейските структурни и инвестиционни фондове, 

0075/2016 

63. Писмена декларация относно условията на труд на персонала, отговарящ за 

почистването в хотелите в Европейския Съюз, 0076/2016 

64. Вносител на Писмена декларация относно необходимостта от специален 

инвестиционен план за подрегионите с високи равнища на безработица, 

0079/2016 

65.  Писмена декларация относно закрилата на децата, чиито родители са лишени 

от свобода, 0084/2016 

66.  Писмена декларация относно децата, оставени в страните си на произход от 

родители, работещи в чужбина, 0086/2016 

67. Писмена декларация относно защитата на свободата на словото и на правата на 

човека в Турция, 0090/2016 

68.  Писмена декларация относно регулирането на широколентовия достъп, 

0091/2016 

69.  Писмена декларация относно прилагането на чл.245 от Договора за 

функционирането на Европейския Съюз във връзка с новия пост на Жозе 

Мануел Барозу в „Голдман Сакс“, 0097/2016 

70.  Писмена декларация относно повишаване на енергийната ефективност в 

селските, планинските и отдалечените райони, 0103/2016 

71.  Писмена декларация относно предотвратяването на използването на олово, 

0106/2016 

72.  Писмена декларация относно децата, жертви на насилие, тормоз и 

малтретиране, 0107/2016 

73.  Писмена декларация относно сърдечната недостатъчност, 0110/2016 

74.  Писмена декларация относно достъпа до трудова заетост на засегнати от 

неврологични разстройства и хронични болки, 0112/2016  

75.  Писмена декларация относно хроничните респираторни заболявания, 0115/ 

2016 

76.  Писмена декларация относно необходимостта от подкрепа и насърчаване на 

пригодността за заетост на младите хора в Евро-средиземноморския регион, 

0116/2016 

77.  Писмена декларация относно необходимостта трансевропейската транспортна 

мрежа (ТЕN-T) да подкрепя достъпността до регионите, 0129/2016  

 

 

VІI. Работа с избиратели 

 

 Посетителски групи 
 

1. Домакин на група от България (25 човека), 17-18 ноември 2014 г. 

2. Домакин на група от България (25 човека), 8-9 декември 2014 г. 

3. Домакин на група от България (22 човека), 3-4 юни 2015 г. 

4. Домакин на група от България (20 човека), 9-10 ноември 2015 г. 
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5. Домакин на група от България (14 човека). 28-29 септември 2016 г.  

6. Домакин на Марияна Пенчева, спечелила European Citizen's Price 2016 – 12-13 

октомври 2016 г. 

7. Домакин на група от България (22 човека), 15-17 ноември 2016 г. 

 

 Посещения в страната 

 Посещение в гр. Благоевград по повод откриването на офис на Делегацията на 

българските социалисти в ЕП, 26 април 2015г. и участие в благотворителен 

концерт в града. 

 Посещения в рамките на Десанта „Политически диалог 2015” на НС на БСП: 

- Посещение в гр. Плевен, 8-9 май 2015г. 

- Посещение в с. Божурица, общ. Долна Митрополия, 9 май 2015г. 

- Посещение в гр. Червен бряг, 15 май 2015г. 

- Посещение в с. Сухаче, общ. Червен бряг, 15 май 2015г. 

 Посещение в гр. Бургас по повод откриването на офис на Делегацията на 

българските социалисти в ЕП, 27 юли 2015г.  

 Участие в конференция Кризата с бежанците - има ли риск за 

етнокултурния модел в Европа?, с. Момчиловци, 2-3 октомври 2015г. 

 Посещение в гр. Монтана по повод откриването на офис на Делегацията на 

българските социалисти в ЕП, 2 октомври 2015г.  

 Посещения в рамките на предизборната кампания за Местни избори 2015г. на 

НС на БСП: 

- Посещение в гр. Койнаре, общ. Червен Бряг, 9 октомври 2015г., 15:00 

ч.  

- Посещение в гр. Плевен, 9 октомври 2015г., 17:00 ч. Среща с 

Обществен съвет за сътрудничество между местната власт и НПО в 

Плевен. Тема: Ролята на неправителствените организации при 

осъществяване на граждански контрол в реализирането на местни 

политики. 

- Посещение в с. Николаево, 9 октомври 2015г., 18:30 ч. 

- Посещение в гр. Кнежа, 10 октомври 2015г. 

 

 Посещения извън страната 

 

 Участие в традиционния събор на българската общност в гр. Микулчице, Чехия, 

23 май 2015г. 
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VIII. Други 

 

 Встъпителна реч на събитието на Илияна Йотова по повод деня на 

независимостта на България, под наслов The place and role of Bulgaria in the 

EU - between identity and solidarity (S&D against nationalism, xenophobia and 

populism), 21 септември 2015 г., ЕП, Брюксел, Белгия. 

 Участие в представянето на биобиблиография на Никола Вапцаров в 

Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – 22.04.2016г. 

 Дискусия на тема „Преходът в България: предизвикателства пред 

консолидацията на демокрацията“ - 21 септември 2016г., София. 

 Участие в Националната церемония по награждаването на българските лауреати 

на Наградата за европейски гражданин на ЕП, 30.09.2016г. Народно Събрание, 

София, България 

 XII национална конференция по етика „ Морал и етика на справедливостта в 

съвременното българско общество“, организирана от секция „Етически 

изследвания“ към Институт за изследване на обществата и знанието (БАН), 

Фондация „Солидарно общество“ и Представителството на Россотрудничество 

в България – 18 ноември 2016г., София. 

 

 

VIX. Благотворителност  

 

1. 80 евро - подкрепа на инициативата "На хорото в Брюксел", ноември 2014г. 

2. 300 евро - подкрепа за участие на български студенти в Модел Европейски 

Съюз Страсбург 2015г., февруари 2015г. 

3. 200 евро - XXII международен детски Великденски фестивал – Босилеград 

2015”, март 2015г. 

4. 1 000 лева чрез Фондация „Солидарно общество“ за подкрепа на социалната 

интеграция на незрящия студент Феим Феим, април 2015г. 

5. 1 600 лева чрез Фондация „Солидарно общество“ за Националната библиотека 

„Св.св. Кирил и Методий“ за издаване на книга, посветена на творчеството на 

Никола Вапцаров, май 2015г. 

6. 500 лева за благотворителна инициатива за възрастни хора в Община Тетевен, 

май 2015г. 

7. 50 евро за закупуване на прожектор за българското училище "П.К.Яворов" в 

Брюксел ) 

8. 1000 евро дарени към S&D по призив на Джани Питела за подпомагане на 

бежанците  
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9. 100 евро дарени за закупуване на материали от първа необходимост за 

бежанците в парк "Максимилян", Брюксел 

10. 100 евро - XXIII международен детски Великденски фестивал – Босилеград 

2015”, дадени януари 2016г. 

11. 450 лева – дарение за деца таланти – декември 2016г., Велинград. 

12. 779 лева – дарени за подпомагане на деца в нужда – декември 2016г., Велико 

Търново 

 


