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Обикновена законодателна

процедура (co-decision)
• Първо четене – успоредно в Съвета и в
Парламента

• Политическо споразумение/Обща позиция
на Съвета

• Второ четене – след като ЕП гласува в
пленарна зала поправки на второ четене

• Помирителна процедура (conciliation) –
когато Съветът формално отхвърли
предложените от Парламента поправки на
второ четене



Работна група по околна среда

(Working Party on the Environment)

• Състои се от секторните дипломати в

Постоянните представителства на

страните-членки към ЕС (аташета)
• Решава над 80% от дискусионните
въпроси по всяко досие (от технически
и експертен характер)

• Заседава почти всеки работен ден

(разглежда по 1-2 досиета на ден)



Работна група по международните

въпроси, свързани с околната среда

(Working Party on International 
Environment Issues )

• Разглежда въпроси, свързани с прилагането
на различните конвенции и международни
споразумения, по които ЕС е страна

• Състои се от националните координатори за
съответните международни конвенции или
организации

• Понастоящем заседава в 11 подгрупи



Подготовка и отстояване на

позиции

• Първоначална (рамкова) позиция по ново
предложение – веднага след представяне на
досието от ЕК на Съвета и ЕП

• Текущи инструкции за всяко заседание на
работните групи

• Позиции и инструкции за COREPER
• Позиции за Съвета

(политически/ориентационен дебат; 
гласуване на политическо
споразумение/Обща позиция и финален акт)



Подготовка и отстояване на

позиции
• Координационни звена за подготовка на

позиции в ресорните министерства -
отделите/дирекциите по европейските въпроси

• Съгласувателен механизъм – ПМС
85/17.04.2007 г. / 180/11.08.2010 г.

• Аташетата/експертните представители
получават и представят в работните групи към
Съвета съгласувани позиции

• Съгласуваната позиция по дадено досие се
приема за дългосрочна и ново съгласуване се
предприема при съществено изменение на
първоначалното предложение



Участие на експерти в

работните групи към Съвета

(по околна среда)
• Всяка страна има право на участие на двама

експерти в заседанията на работните групи, 
освен официално номинирания

• В РГ по околна среда обикновено е осигурен
превод от и на български език

• Организация на участията на експерти в
РГ/вътрешни аспекти (и свързаните с това
пътувания до Брюксел): покани не се изпращат; 
график на срещите се изготвят в края на
предходния месец… “Общи” командировъчни
заповеди…



Заключения

България като пълноправен член на ЕС:

• Значително подобрена координация след
приемане на Постановление 85/2007 г…

• Много по-добра комуникация с експертите след
издаване на Заповедите на министъра на
околната среда и водите…

• Позиции – изготвени навреме…
• Указания – за всяко заседание…

Работещ, динамичен механизъм, който постоянно
се стремим да подобрим!



ОПЕРАТИВНАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМАПРОГРАМА ““ОКОЛНАОКОЛНА СРЕДАСРЕДА 2007 2007 –– 2013 2013 гг..””
www.ope.moew.government.bg

БлагодаряБлагодаря виви заза вниманиетовниманието!!

Светлана Жекова

Съветник по околна среда

ППРБЕС


