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Тема на седмицата

Турция и Черна гора по пътя към ЕС

Комисията  по  външни  работи  на  ЕП 
обсъди  на  заседание  в  четвъртък,  10 
февруари 2011 г.  напредъка на Турция 
и  Черна  гора  по  пътя  им  към 
присъединяване към ЕС. По отношение 

на Черна гора евродепутатите приветстваха решението на Европейския съвет да признае 
държавата  за  официален  кандидат  за  членство,  но  изразиха  загриженост  заради 
корупцията  и  организираната  престъпност.  По  отношение  на  Турция  бяха  откроени 
предизвикателствата,  които  забавят  преговорите,  като  например  цялостната 
конституционна реформа.

Турция
Турция  подаде  молба  за  присъединяване  през  1987  година  и  преговаря  за 

присъединяване от 2005 година. 
Според Комисията по външна политика приемането на поправките в конституцията 

през 2010 година са стъпка в правилната посока, но не и окончателно решение. Бяха 
откроени  предизвикателствата,  които  забавят  преговорите  за  присъединяване:  все 
още необходимата цялостна конституционна реформа, свободата на печата, правата на 
жените и защитата на религиозните малцинства, напрежението в отношенията с Гърция и 
застоят с Кипър.

Черна гора - призната официално за кандидат през декември 2010 г.
Комисията по външна политика приветства решението на Европейския съвет за 

даване  на  Черна  гора  на  статут  на  официален  кандидат  за  членство,  но  изрази 
загриженост  от  въпроси,  свързани   корупцията,  организираната  престъпност 
(контрабандата и прането на пари),  дискриминацията и свободата не медиите.

Евродепутатите  изразиха  надежда,  че преговорите  за  присъединяване  могат  да 
започнат след следващия доклад за напредъка през 2011 година. 

Следвайки няколко кръга на разширяване през последните четири десетилетия, ЕС 
се увеличи до 27 държави членки. 

Хърватска, Исландия, Черна гора, Бившата Югославска Република Македония  и 
Турция са държави кандидатки за присъединяване. 

Другите пет страни, които отговарят на критериите като потенциални кандидатки 
за  ЕС,  са  Албания,  Босна  и  Херцеговина,  Черна  гора,  Сърбия  и  Косово  (резолюция 
1244/99 на СС на ООН, независимостта на Косово все още не е призната от всички членки 
на Съюза).

В края на януари 2011 година, членовете на Комисията по външна политика на ЕП 
изразиха позиция, че преговорите за членство на Хърватска могат да приключат през 
първата половина на 2011 година, при положение, че курсът на реформи продължи.

Докладът за напредъка на Хърватска ще бъде обсъден в пленарната зала на 16 
февруари 2011 г.  

Народно събрание
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Източник: Страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

В 

Народното събрание беше валидирано 
пощенско-филателно издание «120 години българско оперно дело»

 В  Народното  събрание  беше  валидирано  пощенско-филателно  издание  «120 
години българско оперно дело». Инициативата е на председателя на Народното събрание 
Цецка Цачева, почетен патрон на юбилейните чествания. Председателят на парламента, 
министърът  на  транспорта,  информационните  технологии  и  съобщенията  Александър 
Цветков и директорът на Софийската опера и балет проф. Пламен Карталов поставиха 
съвместно отпечатък от специалния пощенски печат върху изданието, с което то беше 
пуснато в употреба.

Художник на пощенско-филателното издание е преподавателят от Националната 
художествена  академия  доц.  Николай  Цачев,  а  консултант  –  изявеният  български 
музиковед  и  дългогодишен  главен  драматург  на  Софийската  опера  проф.  Боянка 
Арнаудова.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза, че юбилеят е повод 
за  национална  гордост  и  основание  за  европейско  самочувствие.  Тя  посочи,  че 
българските  оперни  гласове  и  бляскавите  оперни  спектакли  са  сред  най-ценните  ни 
приноси в европейската и световната музикална култура.

Още  преди  България  да  се  завърне  официално  в  европейското  семейство, 
талантите на Софийската опера и балет вече бяха интегрирали българското музикално 
изкуство в европейското духовно пространство, подчерта още Цецка Цачева. Тя допълни, 
че  краткото,  но  точно  определение  за  Софийската  опера  и  балет  е  –  европейска  и 
световна слава.

Пощенското издание е в 630 бройки, което означава, че неговата стойност ще бъде 
висока  и  ще  се  повишава  във  времето,  посочи  министърът  на  транспорта, 
информационните технологии и съобщенията.

Народно събрание
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В края на церемонията в изпълнение на солисти от  Софийската опера и балет 
прозвучаха арии от произведения на Лехар, Маскани и Верди.

Предстоящи събития 

16/02/2011
09:00 Пленарно заседание
16/02/2011
11:00 Заседание на Комисия по правни въпроси
16/02/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
16/02/2011
14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите
17/02/2011
09:00 Пленарно заседание
17/02/2011
14:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление
17/02/2011
14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите
17/02/2011
14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм

16/02/2011
Съвместна декларация за готовността и политическата воля на България и Румъния за 
присъединяване  към  Шенген  ще  приемат  на  съвместно  заседание  парламентарните 
комисии по външна политика на двете страни 

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 10.2.2011 г., Комисията по правни въпроси прие на първо четене законопроект 
за  изменение  и  допълнение  на  Наказателния  кодекс,  №  002-01-97,  внесен  от 
Министерски съвет на 22 октомври 2010 г. аконопроектът за изменение и допълнение на 
Наказателния  кодекс  привежда  националното  ни  законодателство  в  съответствие  със 
следните актове: 

Рамково  решение  2008/675/ПВР  на  Съвета  от  24  юли  2008  година  за  вземане 
предвид присъдите,  постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на 
новообразувани наказателни производства;

Рамково  решение  2008/919/ПВР  на  Съвета  от  28  ноември  2008  година  за 
изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма;

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от  28 ноември 2008 година относно 
борбата  с  определени  форми  и  прояви  на  расизъм  и  ксенофобия  посредством 
наказателното право;

Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и 
налагане на санкции при нарушения;

Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 
година относно защитата на околната среда чрез наказателно право;

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 
2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските граници).

На  10.2.2011  г.,  Комисията  по  бюджет  и  финанси  прие  на  второ  четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност , 
№ 154-01-3, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 12.01.2011 г.

Законопроектът  привежда  българското  законодателство  с  разпоредбите  на 
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на 
данъка върху добавената стойност, разтълкувана с решения по дела C-308/96 et C-94/97 
на Съда на ЕС.

Новини от България свързани с ЕС

Малмстрьом: България трябва да бъде напълно готова за Шенген

Не е изключено да се засили натискът върху Румъния и особено България след 
като се присъединят към Шенгенското пространство и те трябва да бъдат готови.  Това 
каза  еврокомисарят  по вътрешните  работи Сесилия Малмстрьом в  Министерски  съвет, 
цитирана от Агенция „Фокус" .

Искаме стабилна система, която да не затруднява добросъвестните граждани, но и 
да  не  допускат  престъпни  елементи.  Предимства  на  страни  като  България  е  да  имат 
достъп  до  най-високите  технологични  постижения,  това  ще  бъде  от  голяма  полза  за 
всички държави-членки, каза еврокомисарят. 

Шенген освен висока степен на техническа съоръженост, означава и съобразяване 
с  абсолютно  всички  изисквания.  Комисарят  заяви,  че  е  важно  държавите-членки 
единодушно  да  подкрепят  България  и  Румъния  за  членство  в  Шенген.  Румъния  е 
напреднала доста, има няколко неща, които България трябва да свърши, каза тя.

През  март 2011  г.  у  нас  ще  пристигне  група  експерти,  за  да  проследи 
изпълнението им.

Правосъдният  министър  Маргарита  Попова  е  запознала  комисар  Малстрьом  с 
всичко, което сме направили по механизма за съответствие.

Премиерът изрази надежда всичко, което правим, да бъде оценено в междинния 
доклад, който ще бъде публикуван в края на февруари 2011 г.

Източник: europa.bg
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Подготвят се нови европейски правила за късите 
продажби

Повечето хора, които влагат парите си в акции, очакват 
печалба, когато курсът на тези акции тръгне нагоре. Има обаче 
и друг вид инвеститори, които правят пари, когато цената на 
акциите  пада.  Това  става  благодарение  на  т.нар.  къси 

продажби. В ЕС се подготвят нови правила за този род сделки. Разговаряхме с автора на 
парламентарния проект за доклад по темата Pascal Canfin (Франция, Пария на Зелените). 

Pascal Canfin е автор на проектодоклада относно късите продажби и за суапите за 
кредитно неизпълнение,  който бе обсъден на 7 февруари 2011 г. в  Парламентарната 
Комисия  по  икономически  и  парични  въпроси.  През  декември 2010  г. Европейската 
Комисия направи предложение за нов регламент на този вид сделки. 

Според г-н Canfin целта е да се определят какви са потенциалните рискове във 
финансовата  система,  които  могат  да  доведат  евентуално  до  следваща  криза.  "С 
финансовата  криза  видяхме  какви  са  разходите  свързани  със  саморегулираща  се 
финансова система."
Какво представляват късите продажби?

Късите продажби са търговска стратегия, при която даден инвеститор може да се 
възползва от спад на цените на дадени ценни книжа. 

Как  функционира  това  на  практика?  Ако  например  очаква  акциите  на  дадена 
фирма да загубят стойност, инвеститорът може да вземе назаем например 1 000 акции на 
тази фирма за 10 евро на акция, да ги продаде за 10 000 евро, да изчака докато тези 
акции паднат до 9 евро и да ги изкупи обратно за 9000 евро, да ги върне и да спечели 
1000 евро.

Късите  продажби  могат  да  бъдат  категоризирани  в  две  групи:  покрити  къси 
продажби,  при  които  продавачът  е  взел  назаем  ценната  книга  или  е  сключил 
споразумение, за да осигури вземането ѝ назаем преди извършването на късата продажба 
и непокрити къси продажби, при които към момента на извършване на късата продажба 
продавачът не е взел назаем ценните книжа, нито е осигурил вземането им назаем.

Според  някои  изследвания  късите  продажби  допринасят  за  ефективността  на 
пазарите, в същото време обаче при определени случаи те могат да крият рискове.

 Според г-н Canfin негативните страни на този вид финансови операции са, че те 
могат да доведат до по-голяма нестабилност на пазара.

Когато  например  американската  финансова  система  се  клатеше,  играчите  на 
пазара  бързаха  да  продават акции  на  банките,  понеже  очакваха  срив.  Хората, 
извършващи къси продажби,  тогава смъкнаха цената на много акции, дори без да ги 
притежават. Американските власти забраниха временно късите продажби. 

Народно събрание
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Какво са суапите за кредитно неизпълнение?
Те  представляват  форма  на  застраховка  срещу  загуби  от  облигации:  ако  сте 

купили  дадени  облигации,  но  се  страхувате,  че  компанията  може  да  фалира,  тогава 
можете  да  закупите  суапи за  кредитно неизпълнение :  продавачът  ще ви възстанови 
парите,  които  компанията  ви  дължи  в  случай,  че  тя  фалира  и  не  може  да  изплати 
облигациите си. 

Негативният пример тук е с кризата в Гърция, когато всички бързаха да купуват 
суапи  за  кредитно  неизпълнение,  дори  инвеститори,  които  не  притежават  гръцки 
държавни облигации (непокрити суапи). По-голямото търсене означава по-високи цени за 
застраховките,  което  създава  впечатлението,  че  облигациите  са  по-рискови  и  затова 
правителството трябва да плаща по-високи лихвени проценти и икономиката като цяло 
страда.
Мерки за повече стабилност и прозрачност

Мерките,  предложени  в  проекта  за  нов  регламент,  предвиждат  забрана  на 
непокритите  къси  продажби  и  на  непокритите  суапи  за  кредитно  неизпълнение.  По 
думите  на  Canfin:  "Разбира  се,  тази  забрана  няма  да  реши фискалните  проблеми на 
Гърция и Ирландия. Въпреки това, когато сте изправени пред подобна ситуация, можете 
да изберете да наливате масло в огъня или да наливате вода в него. Тези инструменти не 
трябва да се използват повече като спекулативни инструменти."

Предвидени са също така гаранции за по-голяма прозрачност и предоставяне на 
информация  относно  тези  сделки  с  идеята  да  се  повиши доверието  и  да  се  избегне 
паника. 

Евродепутатите за резултатите от срещата на върха на 
ЕС

Председателят  на  Европейския  съвет  Херман  ван 
Ромпуй  информира  във  вторник,  8  февруари  2011  г. 
евродепутатите за резултатите от срещата на върха на ЕС на 
4 февруари 2011 г. Срещата бе с лидерите на политическите 
групи и бе отворени за всички членове на ЕП. Акцентите на 

дебата  бяха  енергетиката  и  иновациите,  икономическите  перспективи  и  ситуацията  в 
Египет. 

По повод ситуацията в Египет Херман ван Ромпуй, председател на Европейския 
съвет,   заяви:  "Призоваваме  египетските  власти  да  отговорят  на  очакванията  на 
египетския народ с реформи, а не с репресии. Ние сме решени да окажем пълна подкрепа 
за демократичния преход." 

По  темата на  срещата на върха,  която  бе  енергетика и  иновации,  Ван Ромпуй 
подчерта, че "изоставаме по отношение на   целите за енергийната ефективност ". Той 
посочи, че има изоставане и що се отнася до "научните изследванията спрямо САЩ, а 
скоро дори и спрямо Китай".

За икономическата ситуация той отбеляза подобрение, като допълни, че "все още 
имаме да си подготвим домашните... и да извлечем поуки от кризата." 

Заместник-председателят  на Комисията Maroš Šefčovič приветства ангажимента на 
Европейския  съвет  да  подкрепи  икономическото  сближаване,  както  и  решимостта  по 
отношение на целите на енергетиката и защитата на климата и готовността на държавите 
да  обменят  информация  по  енергийни  споразумения  с  трети  страни.   Той  посочи,  че 
Комисията ще подготви през тази година документ за външната енергийна политика. 

Joseph  Daul  (ЕНП,  Франция)  посочи,  че  енергийната  сигурност  на  нито  една 
държава членка не трябва да е застрашена заради липсата на връзки с останалите страни 
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от ЕС. "Решението е не по-малко, а повече Европа", каза той. Същото той повтори по 
повод реакцията по ситуацията в Египет .

По  отношение на  икономиката той каза:  "Нашите  проблеми не  могат  да  бъдат 
решени при конфронтация между държавите-членки, а чрез общи решения..."

Martin Schulz (Социалисти & Демократи, Германия) отбеляза, че по отношение на 
Египет държавите членки са склонни да коментират събитията индивидуално вместо да 
следват общия европейски подход.  

Той смята, че френско-германското предложение за пакт за конкурентоспособност 
е опит за износ на германския подход за орязване на бюджета към останалата част на 
Европа, което според него, ще означава допълнителни кризи за много държави-членки. 

Guy VERHOFSTADT (АЛДЕ, Белгия) изрази загриженост относно начина, по който 
Франция и Германия направиха тяхното предложение за конкурентоспособност. Той също 
изрази  тревога,  че Европейският  съвет  превръща ЕС в  международна организация на 
европейски национални държави. "Това не е моят съюз, моят съюз е истинска общност, 
работеща по въпросите на общността." 

Rebecca Harms (Зелени, Германия) "След всяка среща на върха - независимо от 
резултата - ние имаме реакция, която създава впечатлението, че всичко мина "по вода" и 
че всичко е постигнато. "В бъдеще мисля, че трябва да получаваме  по-честни, доклади 
от Европейския съвет", каза тя. 

Timothy Kirkhope (ЕКР, Великобритания) изрази подкрепа на декларацията относно 
Египет,  приета  от  Европейския  съвет,  подчертаваща  необходимостта  от  бавни  и 
внимателни стъпки. 

Той приветства идеята за разширяване на единния пазар в областта на иновациите 
и научните изследвания, както и енергетиката, но добави, че "икономическата свобода, а 
не правителствената намеса ще отвори вратите за нашия просперитет " 

Marisa Matias (ЕОЛ / СЗЛ, Португалия) изрази разочарованието си, че Европейският 
съвет е  бил използван като претекст,  за  да  обсъдят въпроси на сигурността,  а  не на 
енергетиката.

Nigel  Farage  (ЕСД,  Великобритания)  заяви,  че  според  него  механизмът  за 
постоянна стабилност "засилва неуспеха и отлага неизбежното разпадане на еврото."
 

Lívia Járóka за стратегията на ЕС за ромите

В Европа 12 милиона роми продължават да са изправени 
пред проблемите на сегрегацията и бедността.  Европейският 
съюз търси общоевропейско решение, стратегията за ромите е 
приоритет за унгарското председателство на ЕС. Разговаряхме 
с  Lívia  Járóka  (ЕНП),  единствения  член  на  Европейския 

парламент  от  ромски  произход.  36-годишната  унгарскa  евродепутаткa  изготви 
парламентарния доклад по стратегията.
Кои са най-важните въпроси, засегнати в Европейската стратегия за ромите? 

Ние трябва да променим етническото разбиране относно това малцинство с нещо 
по-отворено,  даващо  на  ромите  по-големи  възможности,  особено  от  гледна  точка  на 
заетостта.  Имаме европейски закони за борба с дискриминацията, но те не се прилагат 
във всички европейски страни. Въпреки това етническата дискриминация е само един от 
факторите. В момента съществува невидима бедност в Европа, която не е включена в 
европейското финансиране. 

В  тази стратегия за  ромите  половината от  успеха  ще зависи  от  самата ромска 
общност и от това тя да има добри лидери.  Така че има необходимост от нови и силни 
лидери, образовани роми, които идват от тази общност и я представляват. 
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Склонни сме да мислим, че ромите водят номадски живот. Но това все още ли е така? 
Ромите имат право на свободно движение, както всички европейски граждани, но 

въпросът е до каква степен те желаят това: 95% от европейските роми водят уседнал 
начин на живот. Тези пет процента, които се преместват,  го правят по културни причини 
или  заради  занаятите  им.   През  последните  няколко  години  сме  свидетели  на  ясна 
икономическа  миграция.  Европейските  страни,  излизащи  от  комунизма,  са  изправени 
пред нови икономически реалности,  които остават без работа най-бедните.  Ромите са 
първите, които биват отстранени, не защото принадлежат към тази етническата група, а 
защото не са достатъчно квалифицирани. 

Номадският живот не е това, което ромите искат. Те искат работа, достойнство и 
храна  за  утрешния  ден.  Следващото  поколение  е  изложено  на  риск  от  изпадане  в 
бедност, не заради това, че са роми, но поради това, че родителите им са безработни. 
Трябва да се погрижим, ромите да не мигрират по икономически причини, както това 
стана във Франция, Великобритания, Италия и в много други страни. Но много бедни хора 
от неромски произход също мигрират, за да търсят работа. 
Какво е значението на увеличаване на ролята на жените от ромски произход? 

В  необлагодетелстваните  райони  две  поколения  роми  растат,  без  да  видят 
родителите  си  да  ходят  на  работа.  Това  означава  също,  че  жените  са  тези,  които 
физически  и  психически  поддържат  надеждата.  Аз  съм  видяла  с  очите  си,  а  аз  съм 
антрополог, колко много зависи от жените: те се грижат за това храната да е на масата 
всеки ден, те се грижат за това, да се спазват правата на децата. 

Увеличаване на ролята на ромските жени е един от ключовите елементи на нашата 
стратегия. Трябва да сме сигурни, че принудителните бракове трябва да изчезнат и да се 
борим срещу трафика на хора и наркотиците. 

С  вашия  пример  сте  доказали,  че  бедността  и  социалната  изолация  не  е 
необходимо да е  синоними на ромските общности.  Какво  бихте предложили на други 
роми, които искат да следват вашия пример? 

Моят късмет бе в доброто образование. Родителите ми се преместиха, за да сме 
сигурни, че не сме в клас само с ромски деца, родителите ми се грижеха за това да учим 
добре, за да влезем в добри училища. Най важното за мен, въпреки това, бе семейната 
връзка и силната ни традиция да се приемаме един друг.  

Аз съм от смесен брак. Видях това, което родителите ми направиха, за да ни дадат 
по-добър живот. Моите  братя и аз самата следвахме в университет, всичко това се дължи 
на положителното послание на родителите ми. 
Сблъсквали ли сте се с дискриминация като по-млада? 

За мен да съм ромка е от изключителен плюс. Това ме обогатява. Баща ми винаги 
много ни е защитавал, никога не съм чула междуетнически коментар у дома. За нас бе 
естествено, че сме роми, но на първо място унгарци и европейци. 

Сестра ми, която е с 10 години по-млада от мен,  е роден по времето на смяната на 
режима, икономическите сътресения и социалното напрежение. Пропастта между роми и 
не-роми, между бедни и богати нарасна, усетихме това на гърба си.  

Моите колеги и приятели в университета знаеха много малко за ромската  реалност 
и бяха изпълнени с предразсъдъци. Разбрах, че човек трябва да е активен и да показва, 
че освен националите програми, социалния диалог и работата в ромските общности, също 
така е изключително важно да се работи и с медиите. 
Как можем да създадем взаимно доверие, разбирателство и сътрудничество? 

Медиите имат много важна роля, те трябва да покажат модели на сътрудничество 
между  ромите  и  не-ромите.  Икономическата  криза  прави  борбата  с  недоверието  по-
трудна. Нашата роля е да се създадат места за интеграция като спортни клубове, общи 
класни стаи и работни места. Нуждаем се и от силни ромски лидери, ще се радвам да 
видя наистина подход отдолу нагоре в ромската общност. 
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Проектът на доклада за стратегията на ЕС за приобщаване на ромите ще бъде  
гласуван от депутатите в Комисията по граждански свободи през февруари 2011 г.  и 
трябва да стигне до пленума през март 2011 г.

Председателят на ЕП Йежи Бузек за ситуацията в Египет : 
"Промените не могат да чакат"

По повод последните събития в Египет председателят на 
ЕП Йежи Бузек заяви в четвъртък вечерта: "Тази нощ аз съм 
заедно с египетския народ по улиците, на площада Тахрир и 
извън  него.  Очакванията  на  гражданите  са  легитимни  и 

промените не могат да чакат". В четвъртък,  10 февруари 2011 г. вечерта египетският 
президент Хосни Мубарак обяви, че ще остане на власт до изборите през септември 2011 
г. 

В  изявлението  си  Бузек  заяви  още:  "Ново  правителство,  включващо всички 
демократични сили е от решаващо значение за този преход.  Армията трябва да играе 
конструктивна роля в процеса на демократизация ... Чрез своята смелост, решителност и 
гражданска  отговорност  египтяните  вече постигнаха  нещо  забележително.  Вярвам,  че 
това чувство за отговорност ще надделее. " 

Депутатите  ще  обсъдят  ситуацията  в  Египет  по  време  на  пленарната  сесия  в 
Страсбург през следващата седмица и ще гласуват резолюция по въпроса

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Подкрепа за прехода в Тунис и Египет

След изгонването на президента Бен Али от Тунис, 
на 31 януари Съветът по външни работи прие заключения, с 
които  изрази  своята  солидарност  и  подкрепа  за 
тунизийския народ. ЕС е готов да окаже всякаква помощ на 
страната.

Съветът също изпрати послание до египетския народ, 
в което приканва настойчиво властите да започнат организиран преход към свободни и 
честни демократични избори.

След заседанието върховният представител Катрин Аштън изрази „възхищението 
[на държавите-членки] от  проявената смелост  и решителност на тунизийския народ в 
неговата борба за демокрация“.  Също така тя заяви:  „Ние искаме да му помогнем да 
постигне напредък, използвайки нашите основни ценности, изграждайки институциите, 
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подкрепяйки процеса на подготовка за избори, постигайки напредък по начина, по който 
Тунис желае да върви напред.“
Ако  бъде  помолен,  ЕС  ще  помогне  за  организирането  на  президентските  и 
парламентарните избори. Взето бе и решение за замразяване на всички икономически 
ресурси, натрупани от бившия президент и неговото семейство.

Съветът  приветства  създаването  на  три  комитета,  които  ще  отговарят  за 
политическата  реформа  и  ще  разследват  проявите  на  насилие  по  време  на 
демонстрациите, както и корупцията.

В своите разговори с новоназначения министър на външните работи на Тунис, г-н 
Ахмед Унаи,  Катрин Аштън „подчерта необходимостта да  се  помогне  на гражданското 
общество и да му се даде власт“.

Европейският  съюз  възнамерява  да  актуализира  своята  стратегия  и  своите 
действия за подпомагане на Тунис, както и да засили икономическите си отношения със 
страната.
За повече информация:
Съобщение за печата
Изявление на Катрин Аштън относно Тунис (en) (pdf)
Излъчване на пресконференцията в интернет

Източник: Страницата на Съвета

Председателство 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.

http:/ /www.eu2011.hu/

Новини от Европейската комисия

Интернет не е просто игра - това е твоят живот

Денят на безопасния интернет 2011 има за цел да обърне внимание на младите, че 
това, което казват и правят онлайн, може да има последствия в истинския им живот.

Интернет предлага изключителни възможности за общуване, от които децата се 
възползват всекидневно чрез своя компютър, телефон или конзола за игри. Средно 74 % 
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от младите европейци на възраст между 9 и 16 години играят онлайн, а 60 % от тях 
използват социални мрежи.

Интернет е неизчерпаем ресурс и могъща медия, но въпреки това крие рискове за 
най-младите.  Шокиращо  съдържание,  тормоз,  порнография,  кражба  на  самоличност  - 
списъкът на грозящите ги опасности е дълъг. Здравето на младите също е в опасност. 
Днес те имат повече връзки отколкото преди десет години и спят средно по два до три 
часа по-малко нощем.

Денят на безопасния интернет се организира от 2004 г. насам с цел осведомяване 
на деца, родители и учители за тези проблеми.  Значимостта на събитието не спира да 
расте - днес в него участват над шейсет държави.

В Европейския съюз национални информационни центрове предлагат дейности и 
кръжоци.  Те  се  ползват  с  подкрепата  на  програмата  за  по-безопасен  интернет  на 
Европейската комисия. В България Центърът за безопасен интернет предлага информация 
и  съвети  за  малки  и  големи  и  ви  дава  възможност  да  подадете  сигнал  за  опасни 
уебсайтове в българското интернет пространство.

Тази година на фокус е нашият "виртуален живот". Някои от засегнатите теми са 
времето,  прекарвано  от  децата  в  интернет,  управлението  на  тяхната  самоличност, 
аватари и псевдоними, разликите между реалния и виртуалния свят, както и трайността 
на следите, които оставяме в интернет.

По  случай  Деня на безопасния интернет  на  родителите  ще бъдат  дадени шест 
важни съвета  , като например да поставят компютъра във всекидневната вместо в 
спалнята и да използват програми за родителски контрол.  В действителност едва една 
четвърт  от  родителите  използват  подобен  софтуер,  позволяващ  филтриране  на 
определени  видове  съдържание  и  даващ  достъп  до  списъка  с  посетени  от  децата 
страници.

Желанието за засилване на доверието на ползващите интернет и на сигурността на 
мрежата  е  част  от  стратегията  на  Европейския  съюз  за  развитие  на  цифровата 
икономика, с която той иска да позволи на всички да се възползват от предимствата на 
интернет.

Ден на безопасния интернет, 8 февруари 2011 г. 
Н амерете прояви близо до вас 

Насърчаване на иновациите

Комисията  оповести  планове  за  подобряване  на 
европейското  финансиране  на  научните  изследвания,  за  да  се 
стимулират  иновациите,  да  се  засили  икономическото  им 

въздействие, да се улесни участието от страна на изследователите и да се използват по-
ефективно парите на данъкоплатците.

За периода 2007-2013 г. ЕС ще изразходи около 143 млрд. евро за финансиране на 
проекти за иновации и научни изследвания.  Сега Комисията подготвя финансирането за 
следващия период въз основа на приоритетите на "Съюз за иновации ", който е част от 
стратегията "Европа 2020 " за засилване на растежа и заетостта. 

В  първоначалните  предложения  се  предвижда  пренасочване  на 
средствата  към  проекти,  свързани  с  настоящи  предизвикателства  като  здравето  и 
застаряващото  население,  изменението  на  климата,  сигурността  на  храните  и 
намаляването на природните ресурси. 

Ще бъде подобрена и координацията на финансирането по веригата на иновациите 
- от първоначалните изследвания до пускането на нови продукти и услуги на пазара. 

Народно събрание
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Опростени  процедури  и  правила  ще  улеснят  сътрудничеството  между  изследователи, 
предприятия и  предприемачи,  както и  кандидатстването  за  средства  на ЕС и  тяхното 
използване. Проверки на производителността ще позволят наблюдение на проектите и ще 
гарантират ефективно изразходване на парите на данъкоплатците. 

Увеличаване на инвестициите в научноизследователската и развойна дейност 
Пренасочването  на  европейските  средства  ще  спомогне  за  намаляване  на 

изоставането  на  ЕС  спрямо  основните  му  конкуренти  САЩ  и  Япония  в  сферата  на 
иновациите.  Според  годишна  оценка  САЩ  изпреварва  ЕС  по  по-голяма  част  от 
показателите.  Икономиките  на  страни  като  Китай  и  Бразилия  също  бързо  стопяват 
преднината на развитите държави. 

Лидерите на ЕС подкрепиха подхода на Комисията, който включва създаване 
на  публично-частни  партньорства  за  по-бързо  пускане  на  пазара  на  повече 
нововъведения.  Първото партньорство,  което ще стартира през 2011 г.,  ще стимулира 
разработването  на  нови  продукти  и  услуги  за  активен  живот  и  добро  здраве  на 
възрастните хора. 

ЕС  ще  насърчава  правителствата  и  промишлеността  да  увеличат  общите 
инвестиции в научноизследователската и развойна дейност до 3 % от БВП до 2020 г. (в 
сравнение с 2 % през 2009 г.). Постигането на тази цел може да помогне за създаване на 
3,7 млн. работни места и увеличаване на годишния растеж със 795 млрд. евро. 
Следващи стъпки 

В  момента  тече  обществена  консултация  за  горните  предложения,  която 
приключва на 20 май. След тази дата Комисията ще състави конкретни предложения за 
финансирането на изследванията до края на годината. 
Европа 2020 
Повече за иновациите в ЕС 
Съюз за иновации         

Източник: Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Пленарна сесия 14-17 февруари 2011 година

Във вторник, 15 февруари 2011 г. вечерта в пленарната 
зала  представители  на  Европейската  Комисия  ще  направят 
изявление относно скандала с подслушванията в България, след 
което  членовете  на  ЕП  ще  проведат  дебат  по  въпроса.  Още 
акценти  от  февруарската  пленарна  сесия  :  правата  на 
пътниците,  ползващи  автобусен  транспорт,  мерки  за  борба  с 
фалшифицираните  лекарства,  унгарският  медиен  закон, 
стратегията на ЕС за Дунавския регион. 

Евродепутатите  ще  обсъдят  още  събитията  в  Египет, 
покачването на цените на хранителните стоки, перспективите на 
Хърватия за членство в ЕС. 

Очаква се те да гласуват незаконодателна резолюция на 
16 февруари  2011 г.,  в  която се казва,  че държавите членки 
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трябва да запазят устойчивостта на пенсионните системи и да гарантират адекватно ниво 
на пенсиите.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Инициативи на ЕС 

От 10 до 20 февруари 2011 г. 22 филма, съфинансирани от 
Европейския съюз, ще бъдат излъчени в рамките на берлинския 
филмов фестивал. Това е повод за Комисията да представи своята 
нова програма МЕДИА Мундус.

Какво  е  общото  между  "Животът  в  розово",  "Беднякът 
милионер"  и  "Фалшификаторите"?  Тези  три  европейски  филма 
постигнаха  голям  успех,  триумфираха  на  Оскарите...и  бяха 

получили финансиране от ЕС. 
Съюзът предоставя значителна финансова помощ за европейското кино: 755 млн. 

евро за периода 2007-2013 г. в рамките на програма МЕДИА .  Днес, с помощта на 
своята  нова  програма  МЕДИА  Мундус  ,  имаща  за  цел  да  стимулира 
международното  сътрудничество  в  аудиовизуалната  сфера,  той  желае  да  разпростре 
помощта си извън границите на Европа. 

С общ бюджет от 15 млн. евро за период от три години МЕДИА Мундус има за 
задача да отвори международните пазари за европейското кино и едновременно с това да 
подобри разпространението и излъчването на европейски продукции по света, както и на 
чуждестранни филми в  Европа.  Сред нейните  амбициозни цели са  по-голям избор  за 
зрителите,  насърчаване  на  културното  многообразие  и  повишаване  на 
конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия. 

Освен това създателите на новата програма биха желали да помогнат на заетите в 
областта  на  киното  в  ЕС  и  по  света  да  се  възползват  от  новите  технологични 
възможности,  като  например  цифровото  кино,  видеото  по  поръчка  и  телевизията  по 
интернет, които насърчават търсенето на аудиовизуални материали. 

В  рамките  на  МЕДИА  Мундус  ще  се  финансират  проекти,  благоприятстващи 
изграждането на международни мрежи от професионалисти. На кинофестивала в Берлин 

европейският комисар по образование и култура,  Вивиан Рединг представи първата 
селекция от 34 проекта. 

Сред избраните са проектът PUENTES, който организира срещи между европейски 
и  латиноамерикански  продуценти,  както  и  проектът  TAP,  насочен  към  обучения  за 
европейски, канадски и американски продуценти на независими филми. 
Всеки от избраните проекти получава между 14 000 и 1 млн. евро финансова помощ. През 
втората  половина  на  2011 г.  ще  бъде  публикувана  нова  покана  за  представяне  на 
предложения. 

Повече за програмите МЕДИА 

Източник: Страницата на Европейската комисия
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 07.02 - 14.02. 2011 г.

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоки за политиките за заетост на 
държавите-членки - COM(2011) 6 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Годишен обзор на растежа:  напредване  с  изчерпателния отговор на ЕС на кризата  – 
COM(2011) 11Досие на документа

ДОКЛАД  НА  ЕВРОПЕЙСКАТА  КОМИСИЯ  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ 
относно  постигнатите  резултати  и  за  качествените  и  количествените  аспекти  на 
изпълнението  на  Европейския  бежански  фонд  за  периода  2005?2007  г.  (доклад, 
представен  в  съответствие  с  член  54,  параграф  5  от  Решение  №  573/2007/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г.) - COM(2011) 2Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Междинен 
преглед на европейските програми за спътникова радионавигация - COM(2011) 5Досие на 
документа

Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
съгласуване на гаранциите,  които се изискват  в държавите-членки за дружествата по 
смисъла на член 54, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
за защита на интересите както на съдружниците,  така и на трети лица по отношение 
учредяването  на  акционерни  дружества  и  поддържането  и  изменението  на  техния 
капитал с цел тези гаранции да станат равностойни - COM(2011) 29Досие на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на 
продукти,  съдържащи,  състоящи  се  или  произведени  от  генетично  модифицирана 
царевица  MON 89034 ?  MON 88017 (MON-89O34-3xMON-88O17-3),  съгласно  Регламент 
(ЕО)  № 1829/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  -  COM(2011)  28Досие  на 
документа 

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  относно 
междинната  оценка  на  Съвместното  предприятие  SESAR и  неговия  напредък  в 
изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение - 
COM(2011) 14Досие на документа

Бюджет 
ПРОЕКТ  НА  КОРИГИРАЩ  БЮДЖЕТ  №  1  КЪМ  ОБЩИЯ  БЮДЖЕТ  ЗА  2011  Г.  - 

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия - COM(2011) 9Досие 
на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането  на  средства  от  фонд  „Солидарност“  на  ЕС  -  COM(2011)  10Досие  на 
документа

Вътрешен пазар и услуги 
Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение  на  Директива 2003/71/ЕО  и  Директива 2009/138/ЕО  във  връзка  с 
правомощията  на  Европейския  орган  за  застраховане  и  професионално  пенсионно 
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осигуряване и на Европейския орган за ценни книжа и пазари - COM(2011) 8Досие на 
документа

ЗЕЛЕНА  КНИГА  относно  модернизирането  на  политиката  на  ЕС  в  областта  на 
обществените поръчки - Към по-ефективен европейски пазар на обществените поръчки - 
COM(2011) 15Досие на документа

Данъчно облагане и митнически съюз
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА  И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно работата на Съвместния 
форум на ЕС по трансферното ценообразуване през периода април 2009 г. — юни 2010 г. 
и  относно  свързаните  с  тази  дейност  предложения  -  1.  Насоки  относно 
вътрешногруповите  услуги  с  ниска  добавена  стойност  и  2.  Потенциални  подходи към 
триъгълните случаи извън ЕС - COM(2011) 16Досие на документа

Енергетика 
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 

Енергията от възобновяеми източници: напредък към целта за 2020 година - COM(2011) 
31Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК 
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Европа  за  ефективно  използване  на  ресурсите  — водеща  инициатива  на  стратегията 
„Европа 2020“ - COM(2011) 21Досие на документа

Образование и култура
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Справяне с преждевременното напускане на училище: ключов принос към стратегията 
„Европа 2020“ - COM(2011) 18Досие на документа

Околна среда 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  относно 
Тематичната  стратегия  за  предотвратяване  на  образуването  и  за  рециклиране  на 
отпадъци - COM(2011) 13Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Развиване на европейското измерение в спорта - COM(2011) 12Досие на документа

Предприятия и промишленост
Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на Директива 2000/25/EО във връзка с прилагането на етапи на пределните 
стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея - COM(2011) 1Досие на 
документа

Регионална политика 
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
ПРИНОСЪТ  НА  РЕГИОНАЛНАТА  ПОЛИТИКА  ЗА  УСТОЙЧИВ  РАСТЕЖ  В  РАМКИТЕ  НА 
СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“ - COM(2011) 17Досие на документа
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Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  относно 
изпълнението от страна на държавите-членки на Директива 2003/88/ЕО („Директивата за 
работното време“) - COM(2010) 802 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

8.02.2011   L  32  
РЕГЛАМЕНТИ     

Регламент (ЕC) № 106/2011 на Комисията от 7 февруари 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)  №  107/2011  на  Комисията  от  7  февруари  2011  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

Регламент  (ЕС)  № 108/2011 на Комисията  от  7  февруари  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.

8.02.2011   L  33  
2011/62/ЕС: 

Решение на Комисията от 10 януари 2011 година за приемане, съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета, на четвърти актуализиран списък на териториите от значение за 
Общността в Алпийския биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2010) 9663.

Решение на Комисията от 10 януари 2011 година за приемане, съгласно Директива 
92/43/ЕИО  на  Съвета,  на  четвърти  актуализиран  списък  с  обекти  от  значение  за 
Общността  в  Атлантическия  биогеографски  район  (нотифицирано  под  номер  C(2010) 
9666.

Решение на Комисията от 10 януари 2011 година за приемане, съгласно Директива 
92/43/ЕИО на Съвета, на четвърти актуализиран списък на териториите от значение за 
Общността в Континенталния биогеографски регион.

9.02.2011   L  34  
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 109/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за прилагане 
на Регламент (ЕО) № 661/2009 по отношение на изискванията за одобрение на типа за 
някои  категории  моторни  превозни  средства  и  техните  ремаркета  по  отношение  на 
системите срещу пръски. 

Регламент (ЕС) № 110/2011 на Комисията от 8 февруари 2011 година за прилагане 
на  Регламент  (ЕО)  №  458/2007  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESSPROS) по 
отношение на подходящите формати за предаване на данни, резултатите, които следва да 
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се предават, и критериите за измерване на качеството по отношение на ESSPROS модула 
за нетните обезщетения за социална закрила.

Регламент  (ЕС)  № 111/2011 на Комисията  от  7  февруари  2011 година относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  (ЕС)  № 112/2011 на Комисията  от  7  февруари  2011 година относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  (ЕС)  № 113/2011 на Комисията  от  7  февруари  2011 година относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  (ЕС)  №  114/2011  на  Комисията  от  8  февруари  2011  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
Директива 2011/10/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 година за изменение на 

Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се във включване в 
приложение I към нея на веществото бифентрин като активно вещество.

Директива 2011/11/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 година за изменение на 
Директива  98/8/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  с  цел  включване  на 
веществото (Z,E)- тетрадека-9,12-диенил ацетат като активно вещество в приложения I и 
IА към нея.

Директива 2011/12/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 година за изменение на 
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се във включване в 
приложение I към нея на веществото феноксикарб като активно вещество.

Директива 2011/13/ЕС на Комисията от 8 февруари 2011 година за изменение на 
Директива  98/8/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  с  цел  включване  в 
приложение I към нея на нонановата киселина като активно вещество.

РЕШЕНИЯ 
Решение на Комисията от 9 юни 2010 година относно държавна помощ C 1/09 (ex 

NN 69/08),  предоставена от  Унгария  на  MOL Nyrt.  (нотифицирано  под номер  C(2010) 
3553.

Решение на Комисията от 8 февруари 2011 година относно финансово участие на 
Съюза за изследвания на Ку-треската, провеждани от Нидерландия  (нотифицирано под 
номер C(2011) 554).

10.02.2011 L36
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент  (ЕС)  №  116/2011  на  Комисията  от  9  февруари  2011  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент  (ЕС)  № 117/2011 на Комисията  от  9  февруари  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. 

Поправка на Регламент (ЕС) № 36/2011 на Комисията от 18 януари 2011 година за 
изменение за 143-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои 
специфични  ограничителни  мерки,  насочени  срещу  определени  физически  лица  и 
образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните. 

Поправка на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г.  за 
защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност 
(кодифицирана версия). 

11.02.2011   L  37  
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РЕГЛАМЕНТИ 
Регламент (ЕС) № 118/2011 на Комисията от 10 февруари 2011 година за налагане 

на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои механизми за подвързване с 
халки с произход от Тайланд. 

Регламент  (ЕС)  №  119/2011  на  Комисията  от  10  февруари  2011  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/91/ЕС на Комисията от 10 февруари 2011 година за разрешаване на 

лаборатория  в  Република  Корея  да  извършва  серологични  тестове  за  мониторинг  на 
ефикасността на ваксините против бяс.

Решение 2011/92/ЕС на Комисията от 10 февруари 2011 година за въвеждане на 
въпросник,  който трябва да  се използва за първоначалния доклад за  прилагането на 
Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съхранението на 
въглероден диоксид в геоложки формации.

Решение  2011/93/ЕС на Комисията от 10 февруари 2011 година за изменение на 
Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове 
и на ветеринарните единици в системата Traces

12.02.2011 L38
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент  (ЕС)  №  120/2011  на  Комисията  от  11  февруари  2011  година  за 
определяне на референтните цени за  някои продукти на рибарството  за  риболовната 
2011 година. 

Регламент  (ЕС)  №  121/2011  на  Комисията  от  11  февруари  2011  година  за 
определяне на стандартните стойности за изчисляване на финансовата компенсация и на 
аванса  върху  нея  по  отношение  на  рибните  продукти,  изтеглени  от  пазара  през 
риболовната 2011 година. 

Регламент  (ЕС)  №  122/2011  на  Комисията  от  11  февруари  2011  година  за 
определяне за Съюза на цените на изтегляне от пазара и на продажните цени на рибните 
продукти,  изброени  в  приложение  I към  Регламент  (ЕО)  №  104/2000  на  Съвета,  за 
риболовната 2011 година. 

Регламент  (ЕС)  №  123/2011  на  Комисията  от  11  февруари  2011  година  за 
определяне на продажните цени на Съюза на рибните продукти, изброени в приложение 
II към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за риболовната 2011 година. 

Регламент  (ЕС)  №  124/2011  на  Комисията  от  11  февруари  2011  година  за 
определяне  на  размера  на  помощта  за  частно  складиране  за  някои  видове  рибни 
продукти през риболовната 2011 година. 

Регламент  (ЕС)  №  125/2011  на  Комисията  от  11  февруари  2011  година  за 
определяне на размера на помощта за прехвърляне и фиксираната помощ за някои рибни 
продукти през риболовната 2011 година.

Регламент (ЕС) № 126/2011 на Комисията от 11 февруари 2011 година за вписване 
на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания. 

Регламент  (ЕС)  №  127/2011  на  Комисията  от  11  февруари  2011  година  за 
изменение на Регламент (ЕС) № 1017/2010 относно количествата, пуснати на постоянен 
търг  за  препродажба  на  вътрешния пазар  на зърнени култури,  държани  от  датските, 
френските и финландските интервенционни агенции. 

Регламент  (ЕС)  №  128/2011  на  Комисията  от  11  февруари  2011  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 
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Регламент (ЕС) № 129/2011 на Комисията от 11 февруари 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) № 130/2011 на Комисията от 11 февруари 2011 година относно 
продажните цени на зърнени култури за шестите индивидуални покани за търг в рамките 
на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010.

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/94/ЕС на  Съвета  от  25  май  2010  година  за  подписване  на 

Споразумението  между  Европейския  съюз  и  Съединените  мексикански  щати  относно 
някои аспекти на въздухоплавателните услуги. 

Споразумение между Европейския съюз и Съединените мексикански щати относно 
някои аспекти на въздухоплавателните услуги. 

Решение 2011/95/ЕС на Комисията от 11 февруари 2011 година за разрешаване на 
метод  за  класификация  на  кланични  трупове  на  свине  във  Великото  херцогство 
Люксембург. 

Решение  2011/96/ЕС  на  Комисията  от  11  февруари  2011  година  относно 
уравняването  на  сметките,  представени  от  Румъния,  във  връзка  с  разходите, 
финансирани  по  Специалната  предприсъединителна  програма  за  развитие  на 
земеделието и селските райони (САПАРД) през 2007 година.

12.02.2011 L39
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 115/2011 на Комисията от 2 февруари 2011 година за изменение 
на  Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни 
средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I 
към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета към 1 януари 2006 г. 
или  след  това,  като  за  всеки  оператор  на  въздухоплавателни  средства  се  посочва 
администриращата държава-членка. 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. декември 2010 г.

Статистическо издание – ключови фигури в Европа
General and regional statistics - Key figures on Europe
EC 1609

Статистическо издание за Европа
EUROPE in figures
EC 1610

Издание относно болестите ХИВ, Малария и Туберкулоза
EU research fighting the three major deadly diseases: HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis - 
2007-2010
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EC 1611

Издание относно европейския изследователски център - 7ма рамкова програма
Networking the European research area
EC 1612

Стратегия за безопасност на пътя - 2020
A Background document for the preparation of the strategic cuidelines for road safety up to 
2020
EC 1613

Проекти за периода 2007-2010 в социално-икономическите и хуманитарни науки
European research : socio-economic sciences and humanities - 2007-2010
EC 1614

Мониторинг на данъците и данъчните реформи в ЕС за 2010 година
Monitoring tax revenues and tax reforms in EU member states 2010
EC 1615

Издание относно Марио Сепи - като президент на Европейския икономически и 
социален комитет за периода октомври 2008 - октомври 2010 година
Mario Sepi's term as president : European economic and social 
Committee
EC 1616

Микроикономически  заключения  от  кризата  на  пазара  за  продукти  за  2009 
година
Microeconomic consequences of the crisis and implications for recovery
EC 1617

Годишен даклад за безопасност на храните за 2009 година
Better training for safer food - annual report 2009
EC 1618

Статистически портрет на ЕС пред света
The EU in the world - a statistical portrait
EC 1619

Науката в услуга на Европа
A guide to the 2009 annual activity report of the European commission's directorate-general 
for research
EC 1620

Защо нараства социално-икономическото неравенство в Европа
Facts and policy responses in Europe
EC 1621

Издание относно болестите предавани чрез инжектиране на наркотици ( ХИВ и 
Хепатит )
Guidelines for testing HIV,  viral hepatitis and other infections in injecting drug users
EC 1622

Издание относно световни и устойчиви градове
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World and european sustainable cities
EC 1623

Издание относно фискалната реформа в държавите-членки на ЕС
National fiscal governance reforms across EU member states
EC 1624

Издание относно икономическата програма за Гърция
The economic adjustment programme for Greece
EC 1625 / EC 1629

Издание относно предприсъединителните икономически програми на държавите 
кандидатки за членство на ЕС
Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU Commission assessments
EC 1626

Издание  относно  ефикасността  и  ефективността  на  разходите  за  висшето 
образование в ЕС
Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU
EC 1627

Издание  относно  прогреса  и  ключови  перспективи  за  адекватни  и  устойчиви 
пенсии в Европа
Progress and key challenges in the delivery of adequate sustainable pensions in Europe
EC 1628

Доклад относно икономическия напредък за присъединяване за 2010 година
Progress towards meeting the economic criteria for accession: the assessments of the 2010 - 
progress reports and opinions
EC 1630

Доклад относно здравната система за 2010 година
Joint report on health systems
EC 1631

Издание относно пазара на труда и заплатите през 2009 година
Labour market and wage developments in 2009
EC 1632

Издание относно икономическа прогноза в ЕС - 2010 година
European economic forecast - autumn 2010
EC 1633

Издание  относно  насилието  срещу  жените,  равенството  между  половете, 
соцалното изключване и здравна стратегия
Violence against women and the role of gender eqality, social inclusion and health strategies
EC 1634

Издание за дискриминацията
Trade union practices on anti-discrimination and diversity
EC 1635
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Издание  относно  средствата  за  справяне  със  социалното  изключване  и 
дискриминацията на ромите в ЕС
Improoving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU
EC 1636

Издание относно социалния диалог за 2010 година
European sectoral dialogue
EC 1637

Справяне с дискриминацията през 2009 година
Promoting equality: activities on fighting discrimination in 2009
EC 1638

Издание относно заетостта в Европа
Self employment in Europe – 2010
EC 1639

Живот и работа в Европа - 2009
Living and working in Europe – 2009
EC 1640

Статистическо издание относно ключовите фигури в бизнеса
Key figures on european business
EC 1641

Статистическо издание относно енергетиката и транспорта през 2010 година
EU energy and transport in figures – 2010
EC 1642
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