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Тема на седмицата

Действия на ЕС в помощ на Япония 

На 17 март 2011 г. унгарското председателство свика 
извънредно  заседание  на  Съвета  по  енергетика  с  цел 
разглеждане  на  последните  международни  събития  (по-
специално положението в Япония и Северна Африка), както 
и тяхното въздействие върху световните енергийни пазари и 

сектора на енергетиката на ЕС. Освен това Съветът ще обмени мнения относно реакцията 
на равнище ЕС и на равнище държави-членки.

На 14 март 2011 г. по време на срещата на министрите на външните работи на Г-8 
в Париж върховният представител Катрин Аштън се срещна с министъра на външните 
работи на Япония Такеаки Матсумото. От името на ЕС тя изрази съчувствие и солидарност 
с народа на Япония. Върховният представител потвърди отново предложението на ЕС да 
окаже подкрепа.

На 15 март 2011 г. Япония поиска съдействие чрез механизма на ЕС за гражданска 
защита, за да преодолее последиците от земетресението и вълните цунами.

На всички участващи държави беше предадена незабавно молбата за предоставяне 
на одеяла, дюшеци, бутилки/контейнери за вода и устройства за пречистване на вода; 
изясняват се и други нужди. Няколко държави-членки вече предложиха подкрепата си.

Гарантирането  на  съгласувана  европейска  реакция  е  от  съществено  значение, 
предвид  извънредно  тежката  обстановка  на  място  и  комплексната,  широкомащабна 
национална операция за оказване на помощ.

Оказване на помощ по линия на гражданската защита
На 12 март 2011 г. експерт на Комисията в хуманитарната област беше изпратен да 

се присъедини към мисията на ООН за оценка и координация при бедствия (UNDAC) в 
Япония.

На 14 март 2011 г. делегацията на ЕС в Токио беше подсилена със служител за 
връзка, чиято задача е да установи пряк контакт с японските власти.

Екип на ЕС за оценка и координация в областта на гражданската защита, съставен 
от 10 експерти, е готов да отпътува, за да координира помощта, която предстои да се 
окаже  на  място.  Експертите  ще  бъдат  подпомагани  от  екип  за  техническа  помощ  и 
поддръжка (TAST).

Ситуационният център на ЕС е активирал своя уебсайт по консулски въпроси, за да 
обменя информация за граждани на ЕС, които може да са засегнати от положението в 
региона.

Що  се  отнася  до  ситуацията  в  японските  атомни  централи,  Комисията  на  ЕС 
получава редовна информация от Международната агенция за атомна енергия.

За повече информация:
Съобщение на Комисията до медиите от 16 март

Източник: Страницата на Съвета
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица
Народните представители почетоха с 

минута мълчание паметта на жертвите от 
катастрофалното земетресение и цунами в 

Япония

Народните  представители  почетоха  с 
минута  мълчание  паметта  на  жертвите  от 
катастрофалното  земетресение  и  цунами  в 
Япония. Вече седми ден светът е съпричастен и 
солидарен  не  само  с  мъката  от  голямата 
трагедия,  но  и  с  усилията  на  японския  народ  да  преодолее  огромните  последици, 
подчерта  председателят  на  парламента  Цецка  Цачева  в  началото  на  пленарното 
заседание. Тя допълни, че днес България има едно послание – изпитанията трябва да 
направят света по-силен и още по-солидарен.

Искрено скърбим за жертвите и вярваме, че японският народ, с помощта на своите 
приятели по света, ще успее да възстанови спокойствието и нормалния ритъм на живот, 
отбеляза още председателят на Народното събрание.

По-късно  Цецка  Цачева  се  разписа  в  съболезнователната  книга  в  памет  на 
жертвите  от  разрушителното  земетресение  в посолството  на  Япония  в  Република 
България.

Предстоящи събития 

22/03/2011
15:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
23/03/2011
09:00 Пленарно заседание
23/03/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
23/03/2011
14:30  Заседание  на  Комисия  по  европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските 
фондове
23/03/2011
14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите
23/03/2011
14:30 Заседание на Комисия по земеделието и горите

Народно събрание
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http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/230/sittings/ID/5033
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http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5039
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5039
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5035
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/613
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5034
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24/03/2011
09:00 Пленарно заседание
24/03/2011
14:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление

Годишна работна програма 

Годишна работна програма по въпросите на ЕС (2011 г.)

Новини от България свързани с ЕС

България може да загуби част от европейските средства за земеделие

България може да загуби част от европейските пари, които трябва да получава в 
бъдеще  за  селско  стопанство.  Това  обяви  в  Брюксел  министърът  на  земеделието 
Мирослав Найденов. Причината е в неправомерно изплатени субсидии през 2007 и 2008 
години, предаде БНР. 

За 2007 година от ЕК вече са наложили финансова корекция с 10 на сто. Има 
опасност до дни да се вземе същото решение и за 2008 г. Когато две поредни години има 
финансови корекции, това е предпоставка за намаляване на бъдещите плащания, обясни 
Найденов. 

Румъния  е  в  аналогична  позиция  и  днес  министър  Найденов  и  румънският  му 
колега са поискали от Европейския съвет и евкокомисаря по земеделието да проявят 
разбиране, че става дума за нередности в минали периоди.

"Ние не сме съгласни с поисканото от Комисията - отново санкции от 10%.
Възразяваме, ще минем отново цялата, разбира се, процедура. Притесненията и на 

двете страни идват от това, че ако две поредни години бъдат наложени на страна-членка 
санкции,  Комисията  може  да  поиска  санкции  за  бъдещ  период  или  редукции.  Като, 
разбира  се,  нали,  мотивът  ще  бъде  за  това,  че  средствата  не  са  изразходвани  по 
правилния начин", коментира министър Найденов.

Източник: europa.bg

Народно събрание
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Разгорещен дебат в Парламента след ядрения инцидент 
в Япония

Японската ядрена криза провокира гореща дискусия в 
ЕС по ядрената енергетика. Някои страни вече взеха решение 
за проверка на сигурността на своите ядрени инсталации и за 
закриване на старите. На 16 март комисарят по енергетиката 
Günther Oettinger разговаря с членове на Комисията по околна 

среда за начините за подобряване на ядрената безопасност в ЕС. 
Günther Oettinger разказа за срещата на представителите на държавите членки във 

вторник, на която е станало ясно разминаването в позициите : някои страни смятат, че 
безопасността е  на  първо място  (Германия,  Австрия),  други не  споделят това мнение 
(Франция, Италия, Обединеното кралство). 

"Обща беше позицията за необходимостта от преглед на безопасността", посочи 
комисарят. "143-те  ядрени централи в ЕС ще бъдат подложени на стрес тестове, които 
вземат предвид рисковете: земетресения, наводнения, самолетни катастрофи, кибер или 
терористични атаки, повреда в електрозахранването." 

Oettinger каза, че през следващите седмици Комисията ще работи по създаването 
на общи стандарти за тези тестове. Стандартите трябва да бъдат определени до юни, а 
тестове да се проведат през втората половина на годината. "Партньорските страни трябва 
да бъдат включени и да имат същите стандарти за безопасност." 

Jo  Leinen  (Социалисти  и  Демократи,  Германия),  председател  на  Комисията  по 
околна  среда,  приветства  бързата  реакция  на  лидерите  на  ЕС  и  подчерта,  че 
"общественото  мнение  очаква  бързи  действия".  "Какво  може  да  направи  Комисията, 
предвид факта, че не притежава правомощия?" "Договорът за Евратом никога не е бил 
изменян, може би е време той да бъде преразгледан".

Karl-Heinz  Florenz  (ЕНП,  Германия)  се  обърна  към  комисаря  с  думите  "вашата 
дейност  е  много  впечатляваща."  Той  се  спря  и  на  борбата  с  климатичните  промени. 
"Смятате ли, че могат да бъдат включени задължителни цели за ефективност?" 

Chris  Davies  (АЛДЕ,  Великобритания)  "Във  всички  форми  на  енергийно 
производство  умират  хора,  по-специално  във  въгледобивната  промишленост.  Ние  не 
искаме в резултат на това, което се случи с един стар реактор в Япония, да се обръщаме 
все  повече  и  повече  към  въглищата  и  да  изоставим  нашата  цел  за  постигане  на 
икономика с ниски въглеродни емисии. " 
 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

5



Седмичен бюлетин Брой 10
21 март 2011 г.

Бузек на посещение в Северна Африка

Председателят на Европейския парламент Йежи Бузек е 
на посещение в Тунис и Египет между 17 и 21 март 2011 г. В 
програмата му са включени разговори с официалните власти, с 
главните  действащи  лица  на  демократичния  преход,  с 

представители на гражданското общество и студенти.
По повод резолюцията на СС на ООН от четвъртък за налагане на забранена за 

полети  зона  в  Либия,  председателят  на  ЕП  Бузек  изрази  радост  и  облекчение,  че 
"международната  общност  най-накрая  е  предприела  конкретни  действия,   за  да  спре 
 Кадафи да убива собствения си народ." 

Той подчерта, че "Европейският парламент е подкрепил изрично възможността за 
забранена за полети зона в резолюция." 

По повод програмата на посещението си в Тунис и Египет Бузек заяви: "На първо 
място, аз съм тук, за да отдам почит пред смелостта и решителността на хората на Тунис 
и Египет. Това е революция на човешкото достойнство. На второ място съм тук, за да чуя 
какви са стремежите на хората. На трето място, аз съм тук, за да предложи подкрепата на 
Европа, където има нужда от нея. Демокрацията никога не може да бъде наложена отвън, 
но пътят  към истинската  демокрация  е  дълъг.  Ние  предлагаме нов вид партньорство, 
ориентирано повече към ценностите и хората ". 

В  четвъртък  и  петък  в  Тунис  той  се  срещна  с  Beji Caid Essebsi,  министър-
председател  на  Временното  правителство,  проведе  двустранни  срещи  с  политически 
лидери и направи обръщение към студенти от  Факултета по право и политически науки.

В Кайро Бузек разговаря с премиера  Essam Sharaf и с генералния секретар на 
Арабската лига  Amr Moussa,  както и с представители на демократичното движение   в 
Египет.
 

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Възможни пътища пред бъдещето на земеделието

Бъдещето  на  земеделието  бе  предмет  на 
заключения на председателството, приети от Съвета на 17 
март 2011 г. Заключенията са принос към предложението 
на Комисията относно ОСП през 2020 г.

Откакто  бе  въведена,  общата  селскостопанска 
политика (ОСП) на ЕС претърпя няколко реформи в отговор на променящите се условия. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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В заключенията се разглеждат множеството аспекти, които трябва да бъдат взети предвид 
в новата ОСП.

Общата селскостопанска  политика на утрешния  ден трябва  да  бъде  устойчива, 
резултатна и конкурентоспособна.  Трите  ѝ основни цели са отчасти взаимнодопълващи 
се:

• жизнеспособно производство на храни, което да гарантира безопасни доставки 
на  храни  в  достатъчни  размери;  очакванията  са  бъдещото  производство  да  се 
характеризира с по-голяма конкуренция и нестабилност на цените;

• устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата, 
като се отчитат аспектите, свързани с околната среда и икономиката; както и

•  балансирано  териториално  развитие,  което  отчита  предизвикателствата  пред 
селските  райони  във  връзка  с  възможностите  за  заетост,  демографските  промени  и 
проблема за смяната на поколенията в селското стопанство. Земеделието остава основна 
икономическа и социална движеща сила в тези райони.

Делът  на  земеделските  производители  в  добавената  стойност  на  веригата  за 
доставки  на  храни  постоянно  намалява.  Подпомагането  на  доходите  на  земеделските 
производители  в  ЕС  способства  да  им  се  осигури  добър  жизнен  стандарт.  Пазарната 
подкрепа за поддържане на цените съставлява необходима „предпазна мрежа“ по време 
на криза.

Селското стопанство осигурява съществени обществени стоки и услуги. Това е още 
по-видно в райони, където производството е затруднено поради природните условия и 
където  селското  стопанство  спомага  за  запазване  на  биологичното  разнообразие  и 
разнообразието на земеделския ландшафт и селските общности.

Реформираната ОСП трябва да влезе в сила на 1 януари 2004 г.

Към засилване на икономическото управление

На заседанието си от 15 март 2011 г. Съветът постигна съгласие 
по  общ подход  относно  шест  законодателни  предложения,  насочени 
към засилване на икономическото управление в Европейския съюз, и 
по-специално в еврозоната. Основната цел е да се укрепи бюджетната 
дисциплина  в  държавите-членки  и  да  се  разшири  наблюдението  на 
икономическите  политики  на  държавите-членки.  Предложенията  са 
част  от  отговора  на  ЕС  на  предизвикателствата,  които  скорошната 
икономическа и финансова криза постави на преден план.

Четири  от  шестте  предложения  се  отнасят  до  реформата  на 
Пакта на ЕС за стабилност и растеж.  Те имат за цел да се засили наблюдението над 
фискалните политики, като се въведат разпоредби относно националните фискални рамки 
и  се  наложат  принудителни  мерки  на  онези  държави-членки,  които  не  спазват 
изискванията.  Останалите  две  предложения  са  насочени  към  макроикономическите 
неравновесия в ЕС.

Укрепване на Пакта за стабилност и растеж
Реформата ще направи по-строги разпоредбите на Пакта, като разшири случаите 

на  използване  на  санкции.  Например  на  държавите-членки  ще  могат  да  се  налагат 
санкции  в  случай  на  значително  отклонение  от  плана  за  корекции,  установен  за 
постигане на средносрочните им бюджетни цели. Санкции ще се прилагат и на по-ранен 
етап от процедурата при прекомерен дефицит. Например от държавите-членки ще може 
да  се  изисква  да  учредяват  безлихвен  депозит  в  размер  на  0,2  % от  БВП  още  при 
вземането на решение за прилагане на процедурата при прекомерен дефицит.
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За  да  може  налагането  на  санкциите  да  става  по-автоматично,  отколкото 
понастоящем, ще бъде въведено т.нар. „правило на обратното мнозинство“, според което 
предложението на Комисията за налагане на санкция ще се смята за прието, освен ако не 
бъде отхвърлено от Съвета с квалифицирано мнозинство.

Освен  това  реформата  има  за  цел  да  се  гарантира,  че  бюджетните  рамки  на 
държавите-членки отразяват целите на бюджетната координация на ЕС.  Това ще бъде 
постигнато, наред с други мерки, посредством съгласуване на практиките в областта на 
счетоводството,  статистиката  и  прогнозирането  и  приемане  от  страна  на  държавите-
членки  на  многогодишни  фискални  планове  с  цел  да  се  осигури  изпълнението  на 
поставените на равнище ЕС средносрочни цели.

Наблюдение на икономическите политики
Два  проекта  за  регламенти  от  пакета  са  насочени  към  разширяване  на 

наблюдението на икономическите политики на държавите-членки посредством въвеждане 
на  механизъм  за  предотвратяване  и  коригиране  на  прекомерните  макроикономически 
неравновесия.  С  тях  се  установява  „процедура  при  прекомерно  неравновесие“  и  се 
предвижда възможност за налагане на глоби на държавите-членки, които са в „състояние 
на прекомерно неравновесие“.

Постепенно изтегляне от употреба на живака

На  14  март  2011  г.  министрите  на  околната  среда 
направиха  преглед  на  стратегията  на  ЕС  по  отношение  на 
живака  и  приеха  заключения  относно  бъдещите  стъпки  за 
ограничаване и постепенно изтегляне от употреба на живака 
както на европейско, така и на международно равнище.

Съветът приветства значителния напредък,  постигнат 
през последните пет години след приемането на стратегията. Той очаква проучването на 
Комисията  за  използването  на  амалгама  в  стоматологията.  Проучването  следва  да 
включва  подходящи  алтернативи  без  живак,  както  и  възможности  за  намаляване  на 
изпускането  на  живак  от  крематориумите  и  стоматологичните  клиники.  Следва  да 
продължи и проучването върху кръглите плоски батерии, съдържащи живак.

Живак  се  съдържа  и  в  енергоспестяващите  електрически  крушки  (компактните 
флуоресцентни  лампи).  Максимално  допустимото  съдържание  на  живак  в  тези  лампи 
беше значително намалено в ЕС през септември 2010 г. Министрите изтъкнаха колко е 
важно да се сведе до минимум излагането на потребителите, работниците и околната 
среда на въздействието на лампи, съдържащи живак.

Тъй  като  живакът  е  глобален  замърсител,  който  се  разпространява  през 
международните  граници,  необходими  са  координирани  международни  действия.  ЕС 
трябва да увеличи международните си усилия за намаляване на живачните емисии и да 
се  стреми  към  поетапно  преустановяване  на  първичното  производство  на  живак  в 
глобален мащаб.

- Живакът е вещество, което е силно отровно за човека, животните и екологичните 
системи. Високите дози могат да бъдат фатални за хората; относително ниски дози могат 
да причинят сериозни увреждания на нервната система.

-  Живакът  е  замърсител,  който  се  разнася  на  далечни  разстояния,  когато  е 
изпуснат  в  резултат  на  човешка  дейност  (например  при  горенето  на  въглища  и 
използването в термометри и при добив на злато). Той се пренася по въздух и вода, чрез 
утаяване, през почвата и по хранителната верига.  Особено безпокойство предизвиква 
натрупването на живак в рибата и морската храна.
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-  Продажбата  на  термометри  за  измерване  на  телесната  температура  и  други 
измерващи устройства, съдържащи живак, е забранена в ЕС.  Понастоящем се обсъжда 
налагането на такава забрана и за друго медицинско оборудване. Освен това е забранена 
употребата на живак в материалите и компонентите на превозните средства.

- От 15 март 2011 г. в сила влиза забрана за износ на живак от ЕС.

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

Раздяла  на  международна  двойка:  край  на 
главоблъсканиците

Нови европейски правила за правата на собственост на 
международните  съпружески  двойки  ще  засилят  правната 
сигурност  и  ще намалят  разходите  и  продължителността  на 

процедурите в случай на раздяла.
Все повече европейци се събират да живеят с партньор от друга националност. 
Други двойки идват от една и съща страна, но живеят в чужбина, а понякога дори 
двамата партньори живеят  в  различни държави.  На международните  двойки  се 
падат 13 % от браковете в ЕС през 2007 г.
В случай на развод, раздяла или смърт на един от партньорите настъпва истински 

юридически хаос при подялбата на техните имоти, често намиращи са в няколко страни.
Кое  законодателство  важи?  Законодателството  на  държавата,  в  която  двойката 

пребивава  постоянно?  Или  това  на  страната,  от  която  произхожда?  А  може  би 
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законодателството  на  страната,  в  която  се  намира  имуществото?  Към  кой  съд  да  се 
обърнем? Смята се, че тези сложни процедури струват 1,15 млрд. евро годишно.

Новите  правила,  предложени  от  Комисията,  ще  позволят  по-голяма  яснота  и 
намаляване  на  разходите,  но  също  така  и  избягване  на  възможността  единият  от 
партньорите да се възползва от законите на дадена страна в ущърб на другия.

Тези  разпоредби  се  отнасят  до  брачните  двойки  ,  както  и  до 
регистрираните партньорства  ,  които съществуват  в  13 страни членки.  През 
2007 г.  близо  41 000  от  регистрираните  партньорства  в  Съюза  са  сключени  от 
международни двойки.

Двойките, които се развеждат, скоро ще могат да избират страната, според чието 
законодателство ще се извърши подялбата на имуществото, както и компетентния съд. В 
случай на несъгласие, законодателството и съдът ще бъдат определени в зависимост от 
списък  с  критерии,  позволяващи  да  се  реши  с  коя  страна  съпрузите  са  най-тясно 
свързани. При разтрогване на регистрирано партньорство приложимият закон ще бъде 
този на страната, където то е сключено, а изборът на съд ще е оставен на двойката. Тук 
също ще има критерии, позволяващи да се направи този избор в случай, че партньорите 
не могат да се споразумеят.

Миналата  година  ЕС  прие  закон,  позволяващ  на  международните  двойки  да 
избират националното законодателство, което ще важи за техния развод. Четиринадесет 
страни членки се съгласиха с текста, който обаче не обхваща въпросите за наследството. 
 Повече за семейното право в ЕС 

Опростени данъчни правила за предприятията

Общите  данъчни  правила  за  компании,  работещи  в 
повече от една страна от ЕС, ще направят по-лесно и евтино 
за тях извършването на стопанска дейност на единния пазар.

Националните данъчни системи в ЕС се различават до 
такава степен, че за компаниите може да е трудно и скъпо да се разрастват на единния 
пазар , който позволява свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали в 
Съюза.

Комисията  предложи  единен  набор  от  данъчни  правила  за  компаниите, 
работещи в повече от една страна от ЕС. Благодарение на тези правила компаниите ще 
могат  да  подават  единна  или  "консолидирана"  данъчна  декларация  за  всичките  си 
печалби в рамките на ЕС.

Промяната ще повиши конкурентоспособността на Съюза и ще подпомогне растежа 
на икономиката и заетостта.

Според Комисията общите правила ще спестят на компаниите около 2 млрд. евро. 
Очакват  се  допълнителни икономии от  1  млрд.  евро,  ако  опростените  данъчни 
правила  насърчат  5  %  от  малките  предприятия  в  ЕС  да  излязат  извън 
националните си пазари.

ЕС ще бъде по-привлекателен пазар за чуждите предприятия, които искат да работят в 
Европа, ако и те могат да се възползват от правилата.

Как ще стане това на практика? 
Нивата на корпоративните данъци в ЕС няма да се променят. Страните от ЕС ще 

продължат да вземат решенията относно равнищата на своите корпоративни данъци.
При  изчисляването  на  данъците  си,  компаниите  ще  могат  да  избират  между 

различните национални системи или единния набор от правила.
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Например една компания може да работи в четири страни от ЕС и в три от тях да 
има печалба, а в една - загуба.

Тя ще може да подаде една данъчна декларация, вместо четири. Компанията ще 
събере печалбите си, ще извади загубите и ще използва общите правила, за да изчисли 
данъчните облекчения и освобождавания и да получи облагаемата сума.

Всяка от четирите страни ще обложи с данъци част от облагаемата сума въз основа 
на  националните  ставки.  Делът  на  всяка  страна  ще  бъде  изчислен  по  формула, 
определена от правилата.

За  да  стане  предложението  закон,  правителствата  от  ЕС  трябва  да  постигнат 
споразумение по него след консултация с Европейския парламент. 
Още за корпоративното данъчно облагане в ЕС 

Източник: страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 14.03.-18.03.2011 г.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 7 
от  Решение  2006/500/ЕО  (относно  Договора  за  създаване  на  Енергийна  общност)  - 
COM(2011) 105 Досие на документа

Енергетика
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
План за енергийна ефективност, 2011 г. -COM(2011) 109 Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  относно 
прилагането  на  Инструмента  за  сътрудничество  в  областта  на  ядрената  безопасност 
Първи доклад — годишни програми за действие за 2007, 2008 и 2009 г. - COM(2011) 111
Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Пътна  карта  за  постигане  до  2050  г.  на  конкурентоспособна  икономика  с  ниска 
въглеродна интензивност - COM(2011) 112 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност 
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване  на  Кодекс  на  Общността  за  режима  на  движение  на  лица  през  границите 
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(Кодекс  на  шенгенските  граници)  и  Конвенцията  за  прилагане  на Споразумението  от 
Шенген - COM(2011) 118 Досие на документа

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

гумите  за  моторни  превозни  средства  и  техните  ремаркета,  както  и  относно  тяхното 
монтиране - COM(2011) 120 Досие на документа

Рибарство и морско дело
Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  от  името  на 

Европейския  съюз  на  Конвенцията  за  опазване  и  управление  на  рибните  ресурси  в 
открито море в южната част на Тихия океан -  COM(2011) 103 Досие на документа

Транспорт
Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  сключването  на  Меморандум  за 

сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация за гражданско 
въздухоплаване - COM(2011) 107 Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Качество  на 
бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския 
Съюз: Седми годишен доклад (за отчетната 2008 г.) - COM(2011) 116 Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Качество на 
бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския 
Съюз:Шести годишен доклад (за отчетната 2007 г.) - COM(2011) 113 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

15.03.2011 L67
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 248/2011 на Съвета от 9 март 2011 година за 
налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното 
мито, наложено върху вноса на някои продукти от стъклено влакно с непрекъсната нишка 
с произход от Китайската народна република.

Регламент (ЕС) № 249/2011 на Комисията от 14 март 2011 година за приемане на 
спецификациите на ad hoc модула за 2012 г. относно прехода от професионален живот 
към пенсиониране, предвиден с Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 250/2011 на Комисията от 14 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 251/2011 на Комисията от 14 март 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. 
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РЕШЕНИЯ 

Решение 2011/158/ЕС на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 15 
февруари 2011 година за подновяване на мандата на членовете на Надзорния съвет на 
Европейската служба за борба с измамите. 

16.03.2011 L69
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 252/2011 на Комисията от 15 март 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  1907/2006  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
регистрацията,  оценката,  разрешаването  и  ограничаването  на  химикали  (REACH),  по-
специално на приложение I.

Регламент (ЕС) № 253/2011 на Комисията от 15 март 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  1907/2006  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
регистрацията,  оценката,  разрешаването  и  ограничаването  на  химикали  (REACH),  по-
специално на приложение XIII. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 254/2011 на Комисията от 15 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.  

Регламент за изпълнение (ЕС) № 255/2011 на Комисията от 15 март 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 за изпълнение (ЕС) № 256/2011 на Комисията от 15 март 2011 година 
относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
март 2011 година.

17.03.2011 L70
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 257/2011 на Комисията от 16 март 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 616/2007 за откриване и управление на тарифни квоти на Общността 
за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни. 

Регламент (ЕС) № 258/2011 на Комисията от 16 март 2011 година за налагане на 
временно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  керамични  плочки  с  произход  от 
Китайската народна република.

Регламент (ЕС) № 259/2011 на Комисията от 16 март 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията относно правилата за прилагане на Регламент 
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените 
култури.

Регламент (ЕС) № 260/2011 на Комисията от 16 март 2011 година за изменение за 
146-и 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. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 261/2011 на Комисията от 16 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 262/2011 на Комисията от 16 март 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. 
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РЕШЕНИЯ 

Решение  2011/162/ЕС на  Съвета  от  14  март  2011  година  за  определяне  на 
позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на петото заседание на 
Конференцията на страните по Ротердамската  конвенция във връзка  с измененията в 
приложение  III към  Ротердамската  конвенция  относно  процедурата  по  предварително 
обосновано  съгласие  при  международната  търговия  с  определени  опасни  химични 
вещества и пестициди.

Решение  2011/163/ЕС на Комисията  от  16  март  2011 година за  одобряване  на 
плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО 
на Съвета.  

Решение2011/164/ЕС на Комисията от 16 март 2011 година за регламентиране на 
временната търговия с някои семена от вида  Triticum aestivum, които не отговарят на 
изискванията на Директива 66/402/ЕИО на Съвета.

18.03.2011 L71
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 263/2011 на Комисията от 17 март 2011 година за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската 
система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESPROSS) по отношение на 
пристъпването  към  цялостно  събиране  на  данните  за  ESSPROS модула  за  нетните 
обезщетения за социална закрила. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 264/2011 на Комисията от 17 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 265/2011 на Комисията от 17 март 2011 година за 
определяне на възстановяванията при износ на говеждо и телешко месо. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 266/2011 на Комисията от 17 март 2011 година 
относно определяне на възстановяванията при износ на птиче месо. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 267/2011 на Комисията от 17 март 2011 година 
относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95. 

ДИРЕКТИВИ 
Директива  2011/17/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  9  март  2011 

година  за  отмяна  на  директиви  71/317/ЕИО,  71/347/ЕИО,  71/349/ЕИО,  74/148/ЕИО, 
75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията. 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/165/ЕС на  Съвета  от  14  март  2011  година  за  назначаване  на 

четирима членове и шестима заместник-членове от Унгария в Комитета на регионите. 
Решение  2011/166/ЕС на  Комисията  от  17  март  2011  година  за  създаване  на 

SHARE-ERIC.

19.03.2011 L74
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 268/2011 на Комисията от 18 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. февруари 2011 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
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
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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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
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
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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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

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

Народно събрание
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Отдел “Европейско право” ви честити настъпването на пролетта!

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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