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Тема на седмицата

2011 - Европейска година на доброволчеството

Около 100 милиона европейци се включват в доброволческа дейност. 2011 година 
бе обявена за Европейска година на доброволчеството с идеята да се постави акцент 
върху  огромното  значение  на  работата  на  доброволческите  организации.  Интервю  с 
ирландската депутатка от АЛДЕ Marian HARKIN, ангажирана с идеята на доброволната 
работа:
Съществуват толкова много други наболели проблеми. Защо се посвещава годината точно  
на доброволческата дейност?

В  ЕС  един  от  всеки  петима  граждани  е  ангажиран  с  някаква   доброволческа 
дейност.  Това е  много голям брой и е  нещо, което засяга  много граждани. Може би, 
когато  споменавате  наболели  проблеми,  имате  предвид  икономическата  криза. 
 Повярвайте  ми,  на  мен  всичко  това  ми  е  известно  и  аз  смятам,  че  доброволческата 
дейност може допринесе много за социалното сближаване в настоящата икономическа 
ситуация.

В много западни страни доброволчеството има дълга традиция. Въпреки това в 
посткомунистическите страни хората се отнасят доста подозрително към новите неща, 
включително и доброволческата дейност.

Мисля,  че  доброволческата  дейност  има  нещо  много  общо  с  културата,  с 
традицията.  Аз  разговарях  с  членове  на  ЕП  и  с  представители  на  неправителствени 
организации от различни страни членки. Помня един коментар, мисля че на една дама от 
Чехия  -  тя  заяви,  че  ако  сте  доброволец,  много  от  по-възрастното  поколение,  биха 
сметнали, че сте луд. Но според нея по-младите хора имат по-различна  гледна точка.

Възможно ли е Европейската година на доброволчеството да промени нещо и как?
Мисля, че доброволческата дейност ще трябва да намери своето място и то може 

да е съвсем различно от начина, по който това се случва във Великобритания, Франция 
или Италия. Не става въпрос толкова много за промяна на отношението, а за промяна на 
обстоятелствата. Много често промените в обстоятелствата могат да доведат до промяна в 
отношението. Европейската година на доброволчеството   може да даде възможност на 
гражданите на новите държави членки да установят какво доброволческата дейност може 
да означава за тях.

Каква може да е ролята на евродепутатите и на ЕП в Европейската година на  
доброволчеството? 

В  момента  в  Парламента  съществува  група  по  интереси   в  областта  на 
 доброволчеството. Изпратихме информация до всички членове на ЕП по отношение на 
националните органи за контакт.   Те сами могат да се свържат със своето регионално 
звено за контакт, да установят какво се случва в собствената им страна или регион и да 
видят как могат да се включат на национално ниво. Мисля, че това е доста важно, защото 
ангажира депутатите с доброволците. От голямо значение е също Парламентът да работи 
активно с Алианса (съставен от  доброволчески организации в  Европа,  линк по-долу). 
Надяваме  се,  до  края  на  годината  да  имаме  известни  политически  препоръки,  които 
можем да внесем в Европейската Комисия и да поставим въпроса за Зелена книга.
 
Източник: Страницата на Европейския парламент

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Председателят  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  приветства  участниците  в 
годишната конференция на Фондация „Медийна демокрация”. Конференцията се проведе 
на  17  януари  2011  г.  в  Центъра  за  култура  и  дебат.  Форумът  е  организиран  със 
съдействието  на  Медийната  програма  за  Югоизточна  Европа  на  Фондация  „Конрад 
Аденауер”.

За хармоничното проявление на връзката „власт и медии” е необходим задълбочен 
и  критичен анализ  от  страна на неправителствените  организации,  ангажирани в  тази 
област.  Само  така  ще  се  създават  и  утвърждават  стандарти  на  поведение,  които  и 
медиите и  властта  да следват.  Това заяви  председателят  на  Народното  събрание при 
откриването на конференцията.

Според председателя на парламента анализите на медийната среда в  България 
стават  все  повече  дело  на  млади  медийни  изследователи  –  студенти  и  докторанти. 
Мисълта  и  чувствителността  на  това  високообразовано  младо  поколение  е  от 
изключителна  важност,  подчерта  Цецка  Цачева.  Тя  допълни,  че  младите  хора, 
необременени от политическото минало и пристрастия, дават много по-точна и позитивна 
картина, анализирайки връзката "власт и медии".

За мен, като председател на Народното събрание, е особено важен задълбоченият 
анализ на парламентарната публичност.  Парламентарна ли е тя или „кулоарна”. Докъде 
стигат границите на парламентарната публичност и откъде започва „кулоарната”? С тези 
въпроси тя се обърна към участниците в конференцията с предложението те да станат 
предмет на по-задълбочен експертен анализ.

В  рамките  на  конференцията  бе  представени  книгата  „Медиите  и  властта”, 
съвместно издание на Фондация „Медийна демокрация” и Фондация „Конрад Аденауер”.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Народното  събрание  подкрепи  усилията  на  правителството,  необходими  за 
присъединяването на България към Шенгенското пространство, с приемането на решение 
на  14  януари  2011  г.,  във  връзка  с  разискванията  по  питането  на  народните 
представители  Сергей  Станишев  и  Михаил  Миков  към  министър-председателя  на 
Република  България  -  Бойко  Борисов,  относно  политиката  на  правителството  по 
отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. 
Решението, внесено от народните представители Анастас Анастасов, Моника Панайотова 
и  Доброслав  Димитров,  предвижда  Народното  събрание  да  изработи  програма  от 
парламентарни  външнополитически  действия  за  осигуряване  на  подкрепа  за 
присъединяването на страната към Шенген.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 12 януари 2011 г. Комисията по икономическа политика, енергетика  и туризъм 
прие  на първо  четене  законопроект  за  експортния  контрол  на  продукти,  свързани  с 
отбраната,  и  на  изделия  и  технологии  с  двойна  употреба,  № 002-01-107,  внесен  от 
Министерския  съвет  на  8  декември  2010  г.  Настоящият  законопроект  въвежда 
изискванията на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 06 
май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани 
с  отбраната,  вътре  в  Общността.  Законопроектът  е  съобразен  с  изискванията  на 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за въвеждане режим на 
Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия 
и технологии с двойна употреба.

На 12 януари 2011 г.  Комисията по труда и социалната политика  прие на първо 
четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  информиране  и 
консултиране  с  работниците  и  служителите  в  многонационални  предприятия,  групи 
предприятия и европейски дружества, № 002-01-105 – внесен от Министерски съвет на 
26.11.2010 г. 

С настоящия законопроект се цели да се приведе националното ни зконодателство 
в съответствие с изискванията на Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 май 2009 година за създаване на европейски работнически съвет или на 
процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с 
общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение.

На  13.01.2011  г.  Народното  събрание  прие  на  второ  четене  законопроект  за 
изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 002-01-65, 
внесен  Министерски  съвет  на  14.07.2010  г.  Със  законопроекта  се  цели  по-точно 
транспониране  на  Директива  2003/109/ЕО  на  Съвета  от  25  ноември  2003  г.  относно 
статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни.  Съгласно изискванията 
на  Директива  2003/109/ЕО,  в  законопроекта  са  предвидени  разпоредби,  свързани  с 
предоставянето  на  статут  за  дългосрочно  пребиваващ  от  българските  компетентни 
органи,   както  и  с  условията  за  пребиваване  в  Република  България,  когато  друга 
държава-членка е предоставила статута на дългосрочно пребиваване.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Новини от България свързани с ЕС

Росен  Плевнелиев:  95  %  от  средствата  по  ОП  „Регионално 
развитие” трябва да бъдат отворени до края на 2011 г.

 „Успехът на Оперативна програма „Регионално развитие" вече е видим. 
95 % от средствата по програмата трябва да бъдат отворени до края на 
2011 г. 1 млрд. лв. трябва да бъдат разплатени и налети в икономиката 
на  държавата  до  края  на  2011  г.,"  каза  министърът  на  регионалното 
развитие  и  благоустройството  Росен  Плевнелиев  на  откриването  на 
годишна  конференция  за  напредъка  по  изпълнението  на  Оперативна 
програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

По  думите  на  Плевнелиев  през  2010  г.  са  отворени  схеми  за  2,6  млрд.  лв. 
Договорени са 1,65 млрд. лв. Целта е до края на тази година да бъдат договорени 2,5 
млрд. лв., а да бъдат отворени като оси - 3 млрд, предава агенция „Фокус". 

Според  него  2010  г.  е  била  годината  на  договарянето,  а  2011  е  годината  на 
изпълнението. 

През тази година трябва да бъдат изпълнени проекти за 1 млрд. лв. Ще се работи 
по темите с общинските, градските болници, транспорта и други. 

720 000 са панелните жилища в България, затова се прави се пилотен проект за 
600 сгради за обновяване на градската среда. Плевнелиев благодари на ЕК, на министър 
Томислав  Дончев  и  на  цялото  правителство.  „Часовникът  вече  тиктака.  Ние  вървим 
здраво напред", заяви Плевнелиев.

Източник: europa.bg

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Европа 2020

Да превърнем стратегията „Европа 2020“ в успех

Всеки има интерес от силна Европа. В този дух през първата 
половина на 2011 г. унгарското председателство на Съвета на ЕС 
ще направи всичко възможно да превърне „Европа 2020“ в успешна 
стратегия, заяви Виктор Орбан, министър-председател на Унгария, 
в специално интервю за уебсайта на Съвета.

Г-н  министър-председател,  унгарското  правителство  заяви, 
че  за  Европейския  съюз  2011 г.  ще  бъде  година  на  действията. 
Какви поуки извлече ЕС от кризата и каква насока иска да даде 
унгарското председателство на Съвета на съгласуваните действия 

на държавите-членки?
Европа  е  изправена  пред  най-трудната  си  година  в  епохата  след  падането  на 

комунизма. Това води със себе си сериозни предизвикателства. Унгарците обаче са се 
доказали като народ, който може да управлява много кризи, така че мога да потвърдя, че 
за  Европа  унгарското  председателството  в  този  период  е  добра  новина.  В  хода  на 
подготовката за председателството извърших серия от задълбочени консултации в цяла 
Европа: срещнах се с колегите министър-председатели, но също проведох разговори и с 
лидерите на държавите, участващи в Източното партньорство, и с редица правителствени 
ръководители в Балканския регион. Опитът ми от тези срещи показа,  че всички имат 
интерес от силна Европа, тъй като тя е източник на подкрепа и ресурси за всички нации.

В този дух ние ще направим всичко,  което е по силите ни, за да гарантираме 
успеха на общността и на стратегията „Европа 2020“. Нека да ви обърна внимание на два 
по-конкретни въпроса: по време на унгарското председателство следва да бъде изготвена 
съвместно  цялостна  европейска  стратегия  за  ромите;  същевременно  ние  следва  да 
осигурим  и  европейската  перспектива  на  държавите  от  Западните  Балкани,  за  да 
стабилизираме региона.

Как  председателството  вижда  засиленото  европейско  икономическо 
сътрудничество и какви нови инструменти са необходими според вас?

В  целия  свят  се  извършва  трансформация  с  невероятна  скорост  и  дълбочина; 
Европа трябва да може да функционира в среда с много по-силна от всякога глобална 
конкуренция. По време на унгарското председателството следва да припомним, че Европа 
е люлката на пазарната икономика и е в състояние да се ориентира към нови, новаторски 
решения. Хората станаха несигурни за собственото си бъдеще и за бъдещето на Европа.

Те осъзнават добре рисковете, но не могат да намерят изход от тях.  Те очакват 
решения преди всичко за стимулиране на икономическия растеж, за създаване на нови 
работни места и за запазване на съществуващите. Ето защо цяла Европа се нуждае от 
сериозно обновяване през идния период.

Какво  очаквате  от  подготвителните  обсъждания  около  прегледа  на  общата 
селскостопанска  политика  и  на  политиката  на  сближаване  и  за  създаване  на  обща 
енергийна политика?
Бъдещето на общата селскостопанска политика е от особено значение за Европа.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Конкурентоспособността  на  Европейския  съюз  не  е  възможна  без  добре 
функциониращо селскостопанско производство в съответствие с европейските традиции. 
Затова е особено важно да улесним постигането на консенсус сред държавите-членки за 
запазване  на  общата  селскостопанска  политика  и  за  насоките  за  по-нататъшното  ѝ 
развитие. Важен въпрос за нашето председателство е Съюзът да съумее да преодолее 
кризата на еврото.

Но това е и проблем, свързан с разликите в развитието на отделните държави-
членки  на  Съюза.  Това  особено  ясно  показва,  че  Европа  трябва  да  укрепи  своята 
политика  на  сближаване.  Що  се  отнася  до  енергийната  политика:  не  можем  да 
разглеждаме Съюза като влиятелен глобален фактор, ако той не признае, че източната му 
част  страда  от  енергийна  зависимост.  Трябва  да  направим  всичко  възможно,  за  да 
намалим  тази  енергийна  зависимост;  това  означава,  че  трябва  да  разнообразим 
източниците и пътищата за транспорт на горивата.

Каква добавена стойност ще донесе унгарското председателство за политиката на 
Съюза към източните му партньори?

Ако Европейският съюз желае да има успех на световната сцена, то той трябва да 
има успех и у дома. Именно поради това успехът на Източното партньорство представлява 
съществен  ресурс,  който  може  да  укрепи  значително  нашата  общност.  Унгарското 
председателство  на  ЕС  през  първата  половина  на  следващата  година  разглежда 
насърчаването на Източното партньорство като една от най-важните цели на външната 
политика; ще организираме дори среща на високо равнище на Източното партньорство в 
Будапеща  през  месец  май  догодина.  Смятаме,  че  ускоряването  и  приключването  на 
преговорите за присъединяване с Хърватия е от стратегическо значение; същевременно 
трябва да оставим отворена европейската перспектива и за Сърбия. Ще положим също 
така  всички  усилия,  за  да  подкрепим  присъединяването  на  Румъния  и  България  към 
Шенгенското пространство.
Вашето  председателството  е  последното  от  тройката  „Испания—Белгия—Унгария“.Как 
оценявате координацията и сътрудничеството с испанците и белгийците?

Янош Мартони, министърът на външните работи от моето правителство, неотдавна 
проведе  в  Брюксел  двустранни  срещи с  испанския  и  белгийския  си  колега  и  изрази 
съгласие да си сътрудничи много тясно с тях и по време на унгарското председателство.

Провеждаме постоянни консултации и с нашите полски приятели; и на практика 
представляваме  „двойка“,  тъй  като  те  са  следващият  председател  на  Съвета  на 
Европейския съюз.

Как унгарското председателство ще популяризира дейностите си сред гражданите 
на ЕС?

Както и преди периода на председателството, така и по време на шестте месеца на 
председателството отново ще посетя 26-те държави-членки. Ще се срещна с колегите 
министър-председатели и навсякъде ще говоря в подкрепа на идеята за силна Европа; и 
ще се постарая да използвам и собствените си ресурси, за да направя идеята за Европа 
по-близка  до  европейските  граждани.  Ще положа усилия  да  намаля така  непоносимо 
голямото разминаване между европейския дух и европейските граждани.

Източник: Страницата на Съвета
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Естония прие еврото от 1 януари 2011

Приемайки  еврото  от  1  януари 2011г.,  естонците  се 
присъединиха  към  общата  валута,  която  се  ползва  от  близо  330 
милиона души в 17 държави членки на еврозоната. Председателят на 

ЕП  Йежи Бузек  поздрави  Естония  и  подчерта  ангажимента  на  балтийската  страна  да 
покрие всички необходими стандарти. 

От началото на 2011 година Естония стана 17-та държава в еврозоната, наред с 
Австрия,  Белгия,  Кипър,  Финландия,  Франция,  Германия,  Гърция,  Ирландия,  Италия, 
Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения и Испания.

Председателят на Европейския парламент Йежи Бузек посочи по този повод: "Нова 
година носи на естонския народ голямо постижение, с което всички трябва да се гордеят: 
присъединяването към еврозоната. Това е резултат на силната ангажираност на Естония 
да покрие всички необходими стандарти и да проправи пътя към бъдещ просперитет на 
своите граждани. "

До средата на януари 2011г. в балтийската държава ще има период, в който и 
двете валути - еврото и естонската крона ще бъдат в обращение успоредно, за да се даде 
възможност за постепенно изтегляне на естонската крона.

На националната страна на естонските евромонети ще бъде изобразена географска 
карта на страната и думата  "Eesti", което означава "Естония". Евромонетите по принцип 
имат една обща страна за всички държави членки на еврозоната и "национална" страна, 
която изобразява символ на съответната държава.

Единната европейска валута бе създадена през 1999 година, като банкнотите и 
монетите бяха въведени през 2002 година. Дания и Великобритания използваха опцията 
за неучастие и  останаха извън еврозоната. За останалите членки на ЕС се очаква да се 
присъединят към еврозоната в следващите няколко години. За целта трябва да изпълнят 
необходимите критерии по отношение на нивото на   инфлацията, държавните финанси, 
обменните курсове и дългосрочните лихвени проценти.
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Депутатът Cristian Dan Preda за кризата в Кот д'Ивоар 

Тревожна  остава  ситуацията  в  Кот  д'Ивоар  след  изборите  на  28 
ноември  2011г.  Макар  че  международната  общност  призна  победата  на 
опозиционния кандидат  Alassane Ouattara, досегашният президент  Laurent 
Gbagbо  се  обяви  за  победител  от  изборите  и  отказа  да  сдаде  поста. 
Протестите в Абиджан и на други места в страната доведоха да  редица 
жертви,  ситуацията остава нестабилна.  За повече информация натиснете 
ТУК.

Йошка Фишер : "Европа може да бъде силна, само ако обединим интересите си

"Европа трябва да бъде силна - това е възможно само 
ако  обединим  интересите  си".  Това  заяви  в  интервю  за 
интернет страницата на ЕП бившият министър на външните 
работи на Германия Йошка Фишер, който бе в Парламента за 
конференцията  "Съединени  щати  на  Европа  -  път  към 
транснационално общество?" Тя бе организирана от групата 
Спинели, която се обявява за федерална Европа. Форумът бе 
повод за нашия екип да разговаря  с Фишер за Европа на 

бъдещето и ролята на Европейския Парламент. За повече информация натиснетеТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

По-безопасни продукти за контрол на вредителите

Биоцидите  са  вещества,  които  се  използват  в  продукти  като  инсектициди, 
дезинфектанти,  репеленти,  консерванти  за  дърво  и  бои  за  кораби,  предпазващи 
корпусите  от  обрастване.  На  20  декември 2010г. министрите  на  околната  среда 
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постигнаха  съгласие  по  нови  правила  за  намаляване  на  рисковете,  произтичащи  от 
химикали с биоцидно действие.

За първи път в законодателството се определя кои активни вещества не трябва да 
се използват в продукти с биоцидно действие. Вече няма да са разрешени най-опасните 
вещества, и по-специално тези, които причиняват рак, мутации или проблеми, свързани с 
репродуктивните способности. Ще бъдат забранени субстанциите с хормонално действие, 
водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система, както и химикалите с 
вредно въздействие върху околната среда. Въпреки това, при определени условия може 
да  бъдат  разрешени  вещества  от  първостепенно  значение  за  предотвратяване  на 
сериозни рискове за общественото здраве или околната среда.

Правилата  вече  обхващат  и  предметите,  съдържащи  химикали  за  контрол  на 
вредителите.  Широка  гама  продукти  от  ежедневието,  като  напр.  спални  чували  и 
канапета, се третират с вещества с биоцидно действие. Такива продукти вече няма да 
може да се третират с неразрешени химикали и трябва да са обозначени с етикети, така 
че  да  се  предотвратят  алергични  реакции,  предизвикани  от  остатъчни  химически 
вещества. Правилата се отнасят и до всички вносни продукти.

С  новия  регламент  се  въвежда  незадължителна  процедура  за  разрешаване  на 
продукти  с  биоцидно  действие  на  равнището  на  ЕС  с  оглед  да  се  намали 
административната тежест за производителите.

Източник: Страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

Унгария застава начело на Съвета на ЕС

На  1  януари  2011 г.  Унгария  пое  ръководството  на  ЕС  след 
Испания и Белгия.

Унгария,  която  влезе  в  ЕС  през  2004 г.,  ще  председателства 
Съвета  на  ЕС  за  пръв  път.  Сред  нейните  приоритети  са 
стабилизирането  на  европейската  икономика,  разширяването  на 

Съюза, енергетиката и интегрирането на ромите.
Унгарското  председателство  започва  в  момент,  когато  икономическото 

възстановяване в ЕС все още е неравномерно, а процесът на излизане от кризата трябва 
да  се  стабилизира.  Изправени  пред  трудности  в  еврозоната,  страните  членки  се 
споразумяха  да  преразгледат  Договора  от  Лисабон,  за  да  утвърдят  механизма  за 
стабилизиране  , създаден в помощ на Гърция и Ирландия. Една от целите на новото 
председателство ще бъде постигането на напредък в преговорите по този въпрос.

Унгария  очаква  също  така  напредък  в  областта  на  координацията  на 
икономическите политики на страните членки. За тази цел ще бъде дадено начало на 
"европейски семестър" - период, по време на който проектобюджетите на всички страни 
ще бъдат прегледани на европейско ниво, за да бъдат открити евентуални дисбаланси.

В  социален  аспект  Унгария  ще  работи  за  изготвяне  на  истинска  европейска 
стратегия  в  полза  на  интегрирането  на  ромите.  По-ефективно  използване  на 
европейските фондове ще позволи подобряване на условията на живот на тази общност.
Народно събрание
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Един  от  акцентите  на  унгарското  председателство  ще  бъде  организирането  на 
среща на върха по въпросите на енергетиката, на която по-специално ще се обсъжда 
гарантирането на взаимна свързаност на електрическите и газовите мрежи на страните 
членки. Целта е намаляване на зависимостта на Съюза от държави извън него, особено 
по отношение на снабдяването с газ.

Новото  председателство  иска  също  така  да  задълбочи  отношенията  на  ЕС  с 
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна и Беларус. То ще бъде техен домакин 
през май по време на втората среща на върха на "източното партньорство".

И накрая, Унгария активно ще подкрепя процеса на разширяване на Съюза, и по-
конкретно приемането на Хърватия. Страната, която е кандидатка за членство в ЕС от 
2004 г., на практика навлиза в заключителната фаза на преговорите за присъединяване.
Уебсайт на унгарското председателство на Съвета на ЕС 

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Талин и Турку - европейски столици на културата през 2011 г.

Започнаха  празненствата  в  двата  исторически  пристанищни  града,  които  тази 
година ще представят пред света своето културно наследство.
Поемайки  щафетата  от  Есен  (Германия),  Печ  (Унгария)  и  Истанбул  (Турция)  като 
европейски столици на културата, естонската столица Талин и финландският град Турку 
са  подготвили  богати  програми  от  културни  прояви,  които  се  очаква  да  привлекат 
милиони посетители.

Програмата за културна столица, която вече е на 26 години, се е превърнала в 
една от най-важните културни инициативи на ЕС. Градовете се състезават за званието, 
като  предлагат  планове  за  културни  прояви  през  съответната  година,  с  които 
демонстрират своята европейска идентичност и в които гражданите участват пряко.

Плановете трябва да включват и широкомащабни публични инвестиции. Избраните 
градове получават от ЕС средства в размер на 1,5 млн. евро.

Целта на Талин е да създаде по-творчески и ориентиран към културата град, който 
в същото време подчертава своето средновековно наследство и морско минало. През тази 
година  ще  започне  изпълнението  на  различни  строителни  проекти,  например  за 
възстановяване на културни центрове. Сред проявите са "Талински морски дни" - най-
голямото безплатно събитие за семейства в Естония, и голям безплатен рок концерт по 
случай деня на възстановяването на независимостта на страната.

Програмата  на  Турку  е  съсредоточена  върху  значението  на  културата  за 
благополучието и  околната среда.  Един от  проектите,  които  ще бъдат  реализирани в 
разположения  на  югозападното  крайбрежие  на  Финландия  град,  е  за  създаване  на 
културни програми за  благополучие в  училищата и домовете за  възрастни хора Сред 
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другите  теми са  запознаване  с  морския  характер  на града  и  изследване  на въпроси, 
свързани със съзнанието, аза и различните идентичности.

Двата  сграда  също  така  ще  работят  заедно  по  редица  проекти  през  годината, 
подчертавайки своята географска и етническа близост.  Една от целите на съвместните 
проекти  е  да  се  насочи  вниманието  към  проблемите  със  замърсяването  в  района  на 
Балтийско море.

Талин даде началото на едногодишните културни празненства с пищна церемония 
по откриване, включваща вечерен концерт и фойерверки. Турку ще започне на 15 януари 
с прояви и дейности в продължение на три дни, сред които ще е голямо представление на 
открито на брега на местната река Аура.

Повече за европейските столици на културата 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода ноември – декември 2010 г.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Мониторинг на емисиите на CO2 на новите леки 
автомобили в ЕС: данни за 2009 г. - COM(2010) 655 Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  -  Доклад  за  постигнатия  напредък  при 
прилагането на цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на  CO2 от 
леки и лекотоварни автомобили - COM(2010) 656 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - РЕВИЗИРАНА МНОГОГОДИШНА 
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2011—2013 Г. - COM(2010) 640 Досие на 
документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
списъка  на  документите  за  пътуване,  даващи  право  на  притежателя  им  да  премине 
външните  граници,  и  върху  които  може да се  полага  виза  и  относно създаването  на 
механизъм за установяването на този списък - COM(2010) 662Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКАТА  ЦЕНТРАЛНА  БАНКА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН 
КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Единайсети доклад за практическата подготовка за 
разширяването на еврозоната - COM(2010) 667Досие на документа
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СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ,  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  И 
ЕВРОПЕЙСКАТА  ИНВЕСТИЦИОННА  БАНКА  -  Заключения  от  петия  доклад  за 
икономическото, социалното и териториалното сближаване: бъдещето на политиката на 
сближаване - COM(2010) 642Досие на документа

Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  сключването  на  Протокол  към 
Споразумението  за  партньорство  и  сътрудничество  между  Европейските  общности  и 
техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за 
разширяване на приложното поле на разпоредбите на Споразумението за партньорство и 
сътрудничество по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия - COM(2010) 
664Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Европейска  стратегия  за  хората  с  увреждания  за  периода  2010—2020  г.:  Подновен 
ангажимент за Европа без бариери - COM(2010) 636Досие на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО СЪВЕТА  относно 
прилагането на системата за съвети в селското стопанство, определена в членове 12 и 13 
от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета - COM(2010) 665Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането 
на Регламент (ЕО) № 1921/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г. за предоставянето на статистически данни за разтоварванията на рибни продукти 
в държави-членки - COM(2010) 675Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Прилагане на 
Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно Устава на 
Европейското дружество (SE) - COM(2010) 676Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Стратегия за подготовка на някои съседни държави за присъединяване към конвенциите 
на ЕО—ЕАСТ от 1987 г. за общ транзитен режим и опростяване на формалностите при 
търговията със стоки - COM(2010) 668Досие на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО СЪВЕТА  относно 
последващите мерки към освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2008 година (обобщение) - COM(2010) 650Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия 
за разширяването на ЕС и основни предизвикателства за 2010- COM(2010) 660Досие на 
документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Становище на Комисията относно кандидатурата на Албания за членство в Европейския 
съюз - COM(2010) 680Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Становище  на  Комисията  относно  кандидатурата  на  Черна  гора  за  членство  в 
Европейския съюз - COM(2010) 670Досие на документа
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СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - За Акт за 
единния пазар - За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика - 50 
предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия 
за всички нас - COM(2010) 608Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
консолидирането на отношенията между ЕС и Африка - 1,5 милиарда души, 80 държави, 
два континента, едно бъдеще - COM(2010) 634Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ,  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  И 
ЕВРОПЕЙСКАТА  ИНВЕСТИЦИОННА  БАНКА  -  Заключения  от  петия  доклад  за 
икономическото, социалното и териториалното сближаване: бъдещето на политиката на 
сближаване - COM(2010) 642Досие на документа

ЗЕЛЕНА  КНИГА  -  Политиката  на  ЕС  за  развитие  в  подкрепа  на  приобщаващия 
растеж и устойчивото развитие - Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за 
развитие - COM(2010) 629Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Шести доклад 
относно  поддържането  от  някои  трети  страни  на  изискване  за  виза  в  нарушение  на 
принципа на реципрочност - COM(2010) 620Досие на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  -  Преглед  през  2010  г.  на  напредъка  на  Плана  за 
действие на ЕС по отношение на наркотиците (2009—2012 г.) - COM(2010) 630Досие на 
документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Енергетика 2020 - Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика - 
COM(2010) 639Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 
Взаимна отчетност и прозрачност - Четвърта глава на оперативната рамка на ЕС за 
ефективност на помощта - COM(2010) 643Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията - Извеждане на преден 
план  на  конкурентоспособността  и  устойчивото  развитие  -  COM(2010)  614Досие  на 
документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  -  ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ОТНОСНО  ИНСТРУМЕНТА  ЗА 
СТРУКТУРНИ  ПОЛИТИКИ  ЗА  ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ  (ИСПА),  2009  г.  -  COM(2010) 
622Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Водеща  инициатива  на  стратегията  „Европа  2020“  Съюз  за  иновации  -  COM(2010) 
546Досие на документа
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Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на 
правото от Шенген - COM(2010) 624Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Наберете 116 000: европейската пряка линия за изчезнали деца -  COM(2010) 674Досие 
на документа

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Стратегията 
за  вътрешна  сигурност  на  ЕС  в  действие:  пет  стъпки  към  една  по-сигурна  Европа  - 
COM(2010) 673Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна 
Европа - COM(2010) 673Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Общата  селскостопанска  политика  през  2020  г.:  подготовка  за  бъдещите 
предизвикателства  в  областта  на  хранителното  снабдяване,  природните  ресурси  и 
териториалния баланс - COM(2010) 672Досие на документа

Предложение  зa РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 
съответствие с  точка 28 от Междуинституционалното споразумение от  17 май 2006 г. 
между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление (заявление EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT от Нидерландия) - 
COM(2010) 685Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на 
основните права от Европейския съюз - COM(2010) 573Досие на документа

ПРОЕКТ НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 
ПО РАЗДЕЛИ - COM(2010) 750Досие на документа

ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 КЪМ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 10 КЪМ 
ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - 
Раздел III — „Комисия“ - COM(2010) 770Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ 
Приоритети за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък — план за интегрирана 
европейска енергийна мрежа - COM(2010) 677Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна 
заетост - COM(2010) 682Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  -  ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ЗА  2009  г.  ОТНОСНО 
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ПРИЛАГАНЕТО НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - COM(2010) 
687Досие на документа

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР 
на Съвета - COM(2010) 517Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА  И  СМЕТНАТА 
ПАЛАТА  -  ОКОНЧАТЕЛНИ  ОТЧЕТИ  ЗА  ФИНАНСОВА ГОДИНА  2009  ЗА  8-И,  9-И  И  10-И 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ - COM(2010) 402Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно разходите 
по  линия  на  ЕФГЗ  -  Система  за  ранно  предупреждение  №  7-10/2010  -  COM(2010) 
696Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

04.01.2011   L  1  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 1/2011 на Комисията от 3 януари 2011 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  2/2011  на  Комисията  от  3  януари  2011  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива  2011/1/ЕС  на  Комисията  от  3  януари  2011  година  за  изменение  на 

Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  цел  включването  на  6-бензиладенин  като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2011/1/ЕС на  Комисията  от  20  юли  2010  година  относно  схема  за 

държавна помощ C 38/09 (ex NN 58/09), която Испания планира да отпусне на 
Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). 

05.01.2011 L2
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 3/2011 на Комисията от 4 януари 2011 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 
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06.01.2011 L3
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 4/2011 на Комисията от 4 януари 2011 година за забрана на 
риболова на сайда в зона VI; води на ЕС и международни води от зони Vb, XII и 
XIV от страна на съдове под флага на Испания. 

 Регламент (ЕС) № 5/2011 на Комисията от 5 януари 2011 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  6/2011  на  Комисията  от  5  януари  2011  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2011/2/ЕС  на Комисията от 5 януари 2011 година за приключване на 

процедурата за проучване на наложените от Бразилия мерки, засягащи вноса на 
текстилни продукти. 

07.01.2011 L4
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 7/2011 на Комисията от 6 януари 2011 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  8/2011  на  Комисията  от  6  януари  2011  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

 Регламент  (ЕС)  №  9/2011  на  Комисията  от  6  януари  2011  година  относно 
определянето на минималната продажна цена на обезмаслено мляко на прах за 
третата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с 
Регламент (ЕС) № 447/2010. 

08.01.2011 L5
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 11/2011 на Комисията от 7 януари 2011 година за изменение на 
някои регламенти относно класирането на стоки в Комбинираната номенклатура. 

 Регламент (ЕС) № 12/2011 на Комисията от 7 януари 2011 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  13/2011  на  Комисията  от  7  януари  2011  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

ДИРЕКТИВИ 
 Директива  2011/2/EC  на  Комисията  от  7  януари  2011  година  за  изменение  на 

Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  миклобутанил  като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2011/6/ЕС на Комисията от 20 юли 2010 година относно парафискалната 

такса за популяризиране на виното, прилагана от Португалия, C 43/04. 
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11.01.2011   L  6  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 14/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за одобрение 
на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в 
Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски 
указания. 

 Регламент (ЕС) № 15/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на признатите методи за изпитване 
на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели. 

 Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за установяване 
на мерки за прилагане за Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. 

 Регламент (ЕС) № 17/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  18/2011  на  Комисията  от  10  януари  2011  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2011/8/ЕС на Комисията от 6 януари 2011 година относно някои временни 

защитни мерки срещу болестта шап в България. 
 Решение  2011/9/ЕС на  Комисията  от  10  януари  2011  година  за  изменение  на 

Решение  2010/89/ЕС  относно  преходните  мерки  във  връзка  с  прилагането  по 
отношение  на  предприятия  в  Румъния  на  някои  структурни  изисквания  на 
регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета. 

 Решение 2011/10/ЕС на Европейската централна банка от 25 ноември 2010 година 
относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от 
евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите 
на ценни книжа. 

 Решение  2011/11/ЕС на  Европейската  централна  банка  от  27  декември  2010 
година  относно  предаването  на  поверителни  данни  съгласно  общата  рамка  за 
регистрите на предприятията за статистически цели.

11.01.2011   L  7  
РЕШЕНИЯ 

 Решение 2011/3/ЕС на Комисията от 24 февруари 2010 година относно договорите 
за обществена услуга за транспорт между датското Министерство на транспорта и 
„Danske statsbaner“ (държавна помощ C 41/08 (ex NN 35/08). 

 Решение 2011/4/ЕС на Комисията от 6 юли 2010 година относно държавна помощ С 
34/08 (ex N 170/08), която Германия възнамерява да предостави на Deutsche Solar 
AG.

 Решение  2011/5/ЕО на Комисията от 28 октомври 2009 година относно данъчна 
амортизация  на  финансовата  репутация  за  придобиване  на  значителни  дялови 
участия в чуждестранни дружества C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), приведена в 
действие от Испания.

12.01.2011   L   8  
РЕГЛАМЕНТИ 
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 Регламент  (ЕС)  №  19/2011  на  Комисията  от  11  януари  2011  година  относно 
изискванията  за  одобрение  на  типа  на  поставяните  от  производителя 
задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за 
моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) 
№  661/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  изискванията  за 
одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни 
средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, 
предназначени за тях. 

 Регламент (ЕС) № 20/2011 на Комисията от 11 януари 2011 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

13.0102011   L   9  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 21/2011 на Комисията от 12 януари 2011 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  22/2011  на  Комисията  от  12  януари  2011  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2011/12/ЕС на Комисията  от  12  януари 2011 година за  изменение на 

Решение 2007/134/ЕО за създаване на Европейски научноизследователски съвет. 
 Решение 2011/13/ЕС на Комисията от 12 януари 2011 година относно някои видове 

информация за биогоривата и другите течни горива от биомаса, която трябва да 
бъде предоставяна на държавите-членки от съответните стопански оператори.

14.01.2011   L   10  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 23/2011 на Комисията от 13 януари 2011 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  24/2011  на  Комисията  от  13  януари  2011  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2011/14/ЕС на Комисията  от  13  януари 2011 година за  изменение на 

Решение  97/556/ЕО  относно  процедурата  за  удостоверяване  съответствието  на 
строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на 
Съвета  във  връзка  със  смесени  системи  за  външна топлоизолация/комплекти  с 
първа мазилка. 

 Решение  2011/15/ЕС на  Европейската  централна  банка  от  20  декември  2010 
година относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със 
заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото. 
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. декември 2010 г.

Издание на ОЛАФ относно предотвратяването на измамите чрез информиране на 
обществеността
Prevenir la fraude en informant le public
ЕС 1569

Доклад за конкурентоспособността в ЕС за 2009 година.
European Competitiveness Report – 2009
EC 1570

Издание относно заетостта в Европа за 2009 година
European Employment Observatory - Review: Spring 2009
ЕС 1571

Енергийната позиция на Европа за 2009 година
Europe's energy position
ЕС 1572

Издание относно равенството между половете. Повече жени на работните места 
в ЕС
More women in senior positions
ЕС 1573

Издание относно Доклада на Съвместните Изследователски Центрове в ЕС за 
2009 година
Joint Research Centre - Annual Report 2009
ЕС 1574

Издание относно икономиката в Европа – икономическите предизвикателства в 
Балтийските райони
European Economy - Cross-country study: Economic policy challenges in the Baltics 
Rebalancing in an uncertain environment
ЕС 1575

Издание относно проблемите и предизвикателствата с наркотичните вещества в 
Европа
EMCDDA - Guidelines for collecting data on retail drug prices in Europe: issues and challenges
ЕС 1576

Издание относно европейската полиция
Contributing to European police coopearation through learning
ЕС 1577
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Издание за историята на Европейската комисия
Translation at the European Commission - a history
ЕС 1578

10-ТА Конференция на ОЛАФ
OLAF - 10TH Anniversary Conference
ЕС 1579

Доклад на Солвит за 2009 година
Development and Performance of the SOLVIT network
ЕС 1581

Доклад на Службата за съвети на гражданите (CSS) за 2009 година
Citizens - Report on the functioning and development of the Citizens Signpost Service CSS
ЕС 1582

Издание относно социалната обстановка в Европейския съюз за 2009 година
The Social Situation In The European Union – 2009
ЕС 1583

Издание относно безопасността на храните в ЕС
Assuring safety in the food chain
ЕС 1584

Издание относно европейска инициатива за “зелени автомобили”
European Green Cars Initiative
ЕС 1585

Издание относно здравеопазването в ЕС
ECDC CORPORATE - Summary of key publications - 2009
ЕС 1586

Издания относно образованието в ЕС
Education and training for social inclusion;
ERASMUS
ЕС 1587, ЕС 1588

Статистическо издание относно горите за 2009 година
EUROSTAT - Forestry statistics – 2009
ЕС 1589

Статистическо издание относно риболова
Fishery statistics
ЕС 1590
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