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Тема на седмицата

Да помогнем на либийския народ

Основната  цел  на  Европейския  съюз  е  защитата  на 
гражданското  население  в  Либия,  потвърди  Съветът  по 
външни работи на 21 март 2011г. „Всичко, което правим, е с 

единствената цел да помогнем на либийския народ“, изтъкна върховният представител 
Катрин Аштън.

В  съответствие  със  заключенията  на  Съвета,  ЕС  е  решен  да  съдейства  за 
изпълнението  на  Резолюция  1973  на  Съвета  за  сигурност  на  ООН,  „колективно  и 
решително, заедно с всички международни партньори и по-специално с Арабската лига и 
други регионални заинтересовани страни“.

Полковник Кадафи се приканва да предаде незабавно властта, „за да се даде на 
либийския народ възможност да осъществи стремежите си към демократично общество“.

Съветът потвърждава, че ЕС ще продължава да предоставя хуманитарна помощ на 
засегнатите лица и е готов „да помогне на Либия да изгради конституционна държава и 
правов ред“.

В  отговор  на искането  от  Службата  на ООН за  координация  по  хуманитарните 
въпроси  Съветът  потвърди,  че  ЕС  е  готов  да  предостави  подкрепа  за  хуманитарната 
помощ по линия на своята обща политика на сигурност и отбрана при координираща роля 
на ООН.

Държавите-членки  отправиха  искане  към  върховния  представител  да  приеме 
допълнителни планове за подкрепа на действията в областта на хуманитарната помощ и 
гражданската защита и тясно да ги съгласува с ООН, НАТО и други участници.  Катрин 
Аштън потвърди, че ще продължи да поддържа контакт с генералния секретар на ООН, с 
Арабската лига и държавите от региона.

Освен  това  министрите  на  външните  работи  разшириха  ограничителните  мерки 
срещу ръководителите на Либия, като наложиха забрана за пътуване на още 11 души, а 
замразяване на активите — на още 9 образувания.

„Днешното заседание показа решимостта на ЕС да реагира бързо,  решително и 
единодушно на събитията в Либия“, изтъкна г-жа Аштън.

За повече информация:
Съобщение за печата
Заключения на Съвета
Излъчване на пресконференцията в интернет

Източник: Страницата на Съвета
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Събития в Народното събрание

Предстоящи събития 

29/03/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата 
политика, енергетика и туризъм
30/03/2011
09:00 Пленарно заседание
31/03/2011
09:00 Пленарно заседание
31/03/2011
14:30  Заседание на Комисия по околната среда 
и водите
31/03/2011
15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването
01/04/2011
09:00 Пленарно заседание

Годишна работна програма 

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

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  24  март  2011  г.  Комисията  по  транспорт,  информационни  технологии  и 
съобщения прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
гражданското въздухоплаване, № 102-01-16, внесен от Министерски съвет на 14.03.2011. 
Настоящият  законопроект  цели  коректното  транспониране  на  изискванията  на 
Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 година относно достъпа до пазара 
на наземни услуги в летищата на Общността в българското законодателство. 
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http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/235
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Новини от България свързани с ЕС

България ще иска финансова помощ от Брюксел за борба с шапа

България ще поиска финансова помощ от Европейската  комисия за  справяне  с 
новите огнища на шап в селата Кирово и Граничар, предаде БНР. 

Понеже  вирусът  е  намерен  сред  свободно  отглеждани  по  пасища  животни,  ще 
поискаме финансово подпомагане на фермерите за закупуване на фураж и вода - съобщи 
директорът  на  агенцията  по  храните  Йордан  Войнов.  По  този  начин  ще  се  ограничи 
съприкосновението на домашните с дивите животни, носители на заразата. 

Близо 300 животни ще бъдат умъртвени в двете села. До момента справянето с 
шапа е струвало на държавата 700 000 лева, в това число обезщетения на стопаните за 
убитите животни. 60% от тези пари обаче ще бъдат възстановени от ЕК. 

Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Дебат  в  ЕП  по  икономическото  управление  с 
президента на ЕЦБ Трише 

Президентът  на  Европейската  централна  банка 
Жан-Клод  Трише  бе  в  ЕП  в  понеделник  в  рамките  на 
редовния диалог по финансовите въпроси с членовете на 
Комисията  по  икономически  и  парични  въпроси. 
Депутатите  повдигнаха  редица  въпроси,  свързани  с 

инфлацията и еврооблигациите, законите за банковата несъстоятелност и финансовата 
дисциплина

Трише заяви, че проучванията на общественото мнение показват, че 80 процента 
от европейските граждани смятат за полезно ефикасното икономическо управление в ЕС.

Фактът,  че  Парламентът  има  правомощия  по  този  въпрос  е  от  голяма  полза, 
 допълни той. 

Президентът на ЕЦБ се обяви срещу еврооблигации, обяснявайки на Sylvie Goulard 
(АЛДЕ, Франция), че тези облигации ще намалят стимулите на правителствата да сложат 
ред в своите бюджети. В отговор на  Jean-Paul Gauzès (ЕНП, Франция), Трише каза, че 
инвестиционните  разходи  също  трябва  да  се  броят  за  дълг  при  изчисляването  на 
бюджетния баланс. 

Народно събрание
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Liem Hoang Ngoc (Социалисти и Демократи, Франция) изрази тревога, че страхът от 
растящата инфлация може да накара ЕЦБ да повиши лихвените проценти, а  Vicky Ford 
(ЕКР,  Великобритания)  предупреди,  че  различията  в  законите  за  несъстоятелност  в 
рамките на ЕС могат да затруднят разрешаването на проблемите с банките.

Интервю  с  председателя  на  Комисията  по  външни  работи  за 
Либия

Кризата в Либия е в центъра на световното внимание.
На 10 март 2011г. Европейският парламент призова за 

забранена за полети зона над Либия. Разговар с председателя 
на Комисията по външни работи на Парламента, италианския 

депутат Gabriele Albertini (ЕНП) за ситуацията ТУК.

Евродепутати отхвърлиха искане за здравни претенции 
в бебешките храни 

Комисията  по  околна  среда,  обществено  здраве  и 
безопасност  на  храните  на  ЕП  отхвърли  искането  на 
производителите на бебешки храни да запишат за продуктите 
си,  че  приемът  на  докозахексаенова  киселина  (DHA) 
допринася за нормалното развитие на зрителните функции на 

кърмачетата  до  дванайсетмесечна  възраст.  Евродепутатите  смятат,  че  са  необходими 
повече  научни  изследвания,  преди  да  могат  да  се  правят  подобни  твърдения  по 
отношение на здравето.

Комисията по околна среда отхвърли искането на производителите на бебешки 
храни по време на заседанието си в сряда, 15 март 2011 г. Докозахексаеновата киселина 
(DHA)  е  полиненаситена  незаменима  Омега–3  мастна  киселина,  която  присъства 
естествено в майчината кърма. Много изследователи смятат, че тя оптимизира остротата 
на зрението и развитието на мозъка.  Затова производителите на бебешки храни са я 
добавили в много от техните продукти.

Въпросът на вниманието на европейските институции бе,  дали производителите 
могат  да  твърдят,  че  техните  продукти,  съдържащи  DHA са  полезни  за  здравето  на 
бебетата.  Европейският орган за безопасност на храните даде разрешение за здравната 
претенция,  ЕК  също  предложи  твърдението  "приемът  на  докозахексаенова  киселина 
(DHA)  допринася  за  нормалното  развитие  на  зрителните  функции  на  кърмачетата  до 
дванайсетмесечна възраст” да бъде разрешено. 

Въпреки  това  последните  проучвания  поставят  под  въпрос  благоприятното 
въздействие на продукта. Проблемът е, че синтезираните в лабораториите вещества не са 
същите като тези, които присъстват естествено в кърмата.

Членовете на ЕП  Glenis Willmott (С & Д, Великобритания),  Daciana Sârbu (С & Д, 
Румъния), Nessa Childers (С & Д, Ирландия) и Karin Kadenbach (С  & Д, Австрия) изготвиха 
резолюция, която твърди, че няма научен консенсус по отношение на въздействията на 
обогатените с  DHA формули и че са необходими повече изследвания за благоприятното 
или  вредното  въздействие  на  добавената  DHA.  Здравната  претенция  може  да  бъде 
подвеждаща  и може да се използва неправомерно като маркетингов инструмент, твърдят 
членовете на ЕП.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Гласуването в пленарната зала по въпроса предстои през април 2011 г.

Електронно гласуване : за и против

Може  ли  електронното  гласуване  да  увеличи 
избирателната активност? То би било особено интересно за 
по- младите избиратели, които могат да дадат вота си без да 
стават от компютъра. Технологичният орган на Европейския 
Парламент, известен под името STOA организира семинар по 
темата. 

"От европейска гледна точка е важно как можем да приобщим гражданите", заяви 
заместник-председателят на ЕП  Silvana Koch-Mehrin по време на семинара на 17 март 
2011 г.

Bernd Beckerts,  учен  от  престижния  германски  институт  Fraunhofer представи 
оценката на плюсовете и минусите на електронното гласуване. 

Аргументи в полза на електронното гласуване
• Има електронна търговия, електронно образование, електронна администрация - 

защо  да  не  бъде  възможно  да  избираме  представителите  в  нашите  парламенти  през 
интернет?

• Електронното гласуване може да мотивира младите хора да участват в изборите
• На електронното гласуване може да се гледа като на последна стъпка в процеса 

на  модернизация  на  целия  административен  процес  на  базата  на  информационните 
технологии

• Подобно гласувана намалява и разходите
Аргументи срещу електронното гласуване 
•  Електронното  гласуване  не  е  същото  като  електронната  търговия.  Вотът  е 

основна част  от демокрацията и потенциалните заплахи,  като например нередности в 
изборите, трябва да се избягват

•  Проблеми с прозрачността:  гласоподавателите не могат  да бъдат сигурни,  че 
вотът е стигнал предназначението си, избирателите не могат да проверят дали гласът им 
е правилно регистриран и преброен

• Много потенциални недостатъци, свързани със сигурността
Естония - най-очевидният пример
В балтийската страна електронно гласуване бе въведено през 2005 г., използвано 

е и на парламентарни и на Европейски избори. На изборите през 2005 година 2 на  сто от 
гласовете  са  дошли  по  електронен  път,  през  2011  те  са  вече  15,  4  на  сто.  На 
Европейските избори през 2009 година 15 на сто от гласовете са електронни. 

Спред проф. Rüdiger Grimm от Университета в Кобленц (Германия) електронното 
гласуване  позволява на хората да гласуват където и да се намират,  "няма конкретни 
доказателства, но то би могло да увеличи избирателната активност".

Според американския професор  Barbara Simons сега не е времето за електронно 
гласуване  и  то  би  било  грешка:  Как  можем  да  сме  сигурни,  че  компютрите  на 
избирателите не са под контрола на някого? "Вирусът, а не избирателят ще гласува."

Проектът за електронно гласуване на  STOA е част от по-голям 
проект, свързан с електронната демокрация.

По-безопасни и по-екологично чисти мотоциклети 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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За последните десет години броят на мотоциклетите по пътищата на Европа се е 
увеличил с 34% . Макар и удобни в градска среда те нерядко крият опасности на пътя, 
освен това са източник на вредни емисии. Как този вид транспорт да стане по-безопасен 
и по-екологично чист? Изслушване по темата се проведе на 22 март 2011 г. в Комисията 
по вътрешен пазар на ЕП.

Мотоциклетистите  са  изправени  пред по-голям риск  от  сериозни инциденти от 
останалите шофьори. Макар че мотоциклетите съставляват само 2 % от пътуванията на 
дълги  разстояния,  те  са  причинили  16  %  от  смъртните  случаи  в  следствие  на 
пътнотранспортни произшествия в ЕС (данни от 2007 година).

Мерки за подобряване на безопасността  
Според докладчика на ЕП по темата Wim van de Camp (ЕНП, Нидерландия) трябва 

да  бъде  задължително  монтирането  на  високотехнологични  спирачни  системи  на 
приемливи цени на всички нови мотоциклети и скутери (системи срещу блокиране на 
колелата (ABS).  Предлагат се още мерки като автоматично включване на светлините , 
както  и  мерки  против  неправилно  използване  (например  модификации  в  превозните 
средства с цел по-висока скорост).

Както се изрази по време на изслушването евродепутатът Mitro Repo (Социалисти и 
демократи, Финландия) "Безопасността е съставен от много аспекти: не става въпрос за 
това, което е  между двете колела, но и за това между двете уши". 

Екологичният аспект
Неправилна е представата, че мотопедите и мотоциклетите не са толкова вредни 

за околната среда. Според докладчика Wim van de Camp трябва да се намали нивото на 
емисиите от тях, които са "несъразмерно високи". 

"Данните трябва да бъдат добре обработени и предоставени на широката публика, 
понеже емисиите от  тези превозни средства се увеличават "   подчерта  Betrand-Olivier 
Ducreux от френската екологична агенция ADEME.

Очаква се докладът по темата на  Wim van de Camp да бъде готов до няколко 
седмици и да бъде разгледан в Комисията и в пленума през лятото. 

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Акцент  върху  ядрената  безопасност  и  доставките  на 
енергия

В светлината на кризите в Япония и Северна Африка, 
на 21 март 2011 г. министрите на енергетиката направиха 
равносметка на актуалното състояние в енергийните сектори 
и на евентуалното въздействие върху пазарите.

В края на заседанието  унгарското  председателство заяви,  че приоритетът  е  на 
Япония и Либия да се предостави хуманитарна, а така също и техническа помощ.

Макар  международните  събития  да  засягат  световните  пазари  на  енергия  и 
доставките  за  ЕС,  държавите-членки засега  успяват  да  се  справят  със ситуацията на 
пазарите на природен газ и нефт. Необходимо е обаче тези пазари да се следят отблизо, 
в т.ч. що се отнася до развитието на цените.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Що  се  отнася  до  ядрената  безопасност,  основната  грижа  е  да  се  гарантира 
прилагането  на  най-високите  стандарти.  Държавите-членки  са  готови  да  стартират 
преглед на безопасността на ядрените инсталации чрез всеобхватна оценка на риска и 
безопасността („стрес тест") за реакторите в ЕС. Критериите за извършването му следва 
да  се  определят,  като  се  извлекат  поуки  от  ситуацията  в  Япония,  така  че  да  бъде 
възможно тестовете да се проведат възможно най-бързо.

Бяха обсъдени различни критерии за  оценка:  сеизмични рискове  и  рискове  от 
наводнения, технически спецификации и устройство на дублиращите системи, възраст на 
АЕЦ,  вид  реактор,  аварийни  процедури  и  устойчивост  на  самолетна  катастрофа  или 
терористични атаки.

Беше подчертана също така необходимостта от включване на съседите на ЕС в 
подобни тестове.

За повече информация:
Излъчване на пресконференция 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

Консулска помощ за всички граждани на ЕС

С нови мерки ще се популяризира правото на гражданите 
на ЕС на консулска закрила, когато пътуват или живеят извън 
ЕС и тяхната държава не е представена в съответната страна.
Когато човек попадне в беда в чужбина, обикновено се обръща 

за помощ към консулството или посолството на своята държава. Какво може да направи 
обаче, ако неговата държава няма дипломатическо представителство в тази страна?

В такива случаи гражданите на ЕС могат да получат помощ от консулството или 
посолството на която и да е друга държава от Съюза.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Това право произтича от гражданството на ЕС - държавите от Съюза са длъжни да 
предоставят на гражданите, чиято държава не е представена в чужбина, същата помощ, 
която биха предоставили на своите собствени граждани.

Това право е в сила във всички страни извън ЕС. В Либия,  например, Унгария 
наскоро евакуира със самолет 27 свои граждани заедно с около 60 граждани на Румъния, 
България, Германия и Чехия.

В Япония Германия изпрати до Сендай автобус, с който да бъдат превозени немски 
и  18  други  граждани  на  ЕС,  след  като  на  11  март 2011  г. градът  бе  опустошен  от 
земетресението и породеното от него цунами.

Извънредни ситуации като тези са редки, но правото на подобна консулска помощ 
в чужбина се отнася и до по-често срещани проблеми като откраднати паспорти, тежки 
злополуки и болест. 
Повишаване на осведомеността 

Тъй  като  много  граждани  на  ЕС  и  служители  в  консулства  все  още  не  са 
информирани за това право,  Комисията предприема мерки за предоставяне на повече 
информация и улесняване на получаването на помощ в чужбина.

Създаден е специален уебсайт с информация за видовете помощ, които можете да 
очаквате, и координати за връзка с консулства и посолства в страни извън ЕС. На него се 
публикува  и  официална  информация  за  пътуващите  до  тези  страни  от  националните 
власти в ЕС.

През следващата година Комисията ще предложи нови мерки за консолидиране на 
правата на европейците за изискване и получаване на подобна помощ.

Промените  ще  допринесат  и  за  подобряване  на  всекидневната  помощ,  която 
консулствата и посолствата могат да оказват на граждани на ЕС от държави, които не са 
представени  в  съответната  страна.  Това  включва  улесняване  на  получаването  на 
финансова помощ по време на криза и възстановяване на средствата на държавата, която 
ги е предоставила, от държавата на гражданина.

Всяка година гражданите на ЕС извършват над 90 млн. пътувания. Около 30 млн. 
души живеят постоянно извън Съюза.  Дипломатически представителства на всички 27 
държави от ЕС има само в САЩ, Китай и Русия. Навсякъде другаде гражданите на ЕС, 
чиято държава няма представителство, трябва да се обръщат за помощ към други страни 
от Съюза. 

Повече за гражданството на ЕС 

Заеми за малки предприятия и новосъздадени фирми в 
Европа

Европейският  механизъм  за  микрофинансиране 
"Прогрес" улеснява достъпа на малки новосъздадени фирми 
до кредити и възможности за развитие.

Новите  фирми  се  нуждаят  от  пари,  за  да  започнат 
работа.  Но  начинаещите  предприемачи  могат  да  срещнат 

трудности при получаването на банков заем по различни причини - понеже им липсват 
активи, защото са безработни или пък имат лоша кредитна история. 

Европейският механизъм за микрофинансиране "Прогрес" улеснява собствениците 
на малки предприятия да получат средствата, необходими им за започване на бизнес или 
за разрастването му. Около 99 % от новосъздадените фирми в Европа са микро или малки 
предприятия,  а  една  трета  от  тях  са  създадени  от  хора,  които  преди  това  са  били 
безработни. 

Народно събрание
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Програмата  на  ЕС  не  финансира  пряко  новосъздадени  фирми.  Вместо  това  тя 
помага на доставчици на микрофинансиране да отпускат малки заеми (под 25 000 евро) 
на новосъздадени фирми или на предприятия с персонал под 10 души. 
За  да  получат  подкрепени  от  програмата  заеми,  предприемачите  и  собствениците  на 
малки  предприятия  трябва  да  се  свържат  с  участващ  в  нея  доставчик  на 
микрофинансиране или посредник в тяхната страна. 

Досега посредници в Нидерландия, Белгия и България са подписали споразумения 
с Европейския инвестиционен фонд, който управлява програмата от името на Комисията и 
на Европейската инвестиционна банка. 

Qredits,  базиран  в  Нидерландия  посредник,  е  фондация  с  нестопанска  цел.  Тя 
обръща  повече  внимание  на  бизнес  потенциала,  отколкото  на  историята  на 
предприемачите  или  на  трудностите  им  в  миналото.  Желаещите  да  получат  средства 
могат да кандидатстват за заем, ако имат изпълним бизнес план. 

Новосъздадената  белгийска  компания  microStart  помага  на  предприемачи  в 
региона  на  Брюксел,  а  българската  "Микрофонд"  е  насочена  към  хората  в  селските 
райони, включително към ромските общности. 

В процес на договаряне са споразумения с доставчици на микрофинансиране в 
други страни от ЕС. 

Програмата за микрофинансиране е в унисон с "Европа     2020  ", стратегията на ЕС за 
растеж и заетост, чиято цел е повишаване на степента на заетост до 75 % и избавяне на 
20 млн. души от бедност до 2020 г. 

Още за програмите на ЕС за микрофинансиране 
Микофинансиране: нов механизъм за вас           

Източник: страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 21.03.-27.03.2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Премахване  на  несигурността,  свързана  с  имуществения  режим  на  международните 
двойки - COM(2011) 125 Досие на документа

Предложение за  РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно компетентността,  приложимото 
право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения 
режим между съпрузи - COM(2011) 126 Досие на документа

Предложение за  РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно компетентността,  приложимото 
право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици 
на регистрираните партньорства - COM(2011) 127 Досие на документа

Борба с измамите 
Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от 
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Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕВРАТОМ) № 
1074/1999 - COM(2011) 135 Досие на документа

Данъчно облагане и митнически съюз 
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък (ОКООКД) - COM(2011) 121 Досие на документа

Околна среда 
ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО СЪВЕТА  -  Трети 

доклад  за  напредъка  след  Съобщението  относно  недостига  на  вода  и  сушите  в 
Европейския съюз - COM(2011) 133 Досие на документа

Предприятия и промишленост 
ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  ПЪРВИ 

ДОКЛАД  ВЪРХУ  ПРИЛАГАНЕТО  НА  ДИРЕКТИВА  2000/9/ЕО  относно  въжените  линии  за 
превоз на хора - COM(2011) 123 Досие на документа

Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването  на  Споразумението 
относно  насърчаването,  осигуряването  и  използването  на  спътниковите  навигационни 
системи ГАЛИЛЕО и GPS и свързаните с тях приложения между Съединените американски 
щати,  от  една  страна,  и  Европейската  общност  и  нейните  държави-членки,  от  друга 
страна - COM(2011) 124 Досие на документа

Статистика 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА във връзка със 

статистиката,  изготвена  в  изпълнение  на  Регламент  (ЕО)  № 2150/2002  относно 
статистиката на отпадъците, и нейното качество - COM(2011) 131 Досие на документа

Транспорт 
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на 
Съвета на първо четене по предложението за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета за подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата - 
COM(2011) 148 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

22.03.2011 L 76
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 269/2011 на Съвета от 21 март 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕС)  № 1284/2009 за налагане на някои специфични ограничителни мерки 
спрямо Република Гвинея.

Регламент  (ЕС)  №  270/2011  на  Съвета  от  21  март  2011  година  относно 
ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на 
положението в Египет.
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 271/2011 на Съвета от 21 март 2011 година за 
прилагане на член 8а, параграф 1от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни 
мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 272/2011 на Съвета от 21 март 2011 година за 
прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни 
мерки с оглед на положението в Либия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 273/2011 на Комисията от 21 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания [Bayerisches Rindf leisch/Rindfleisch aus Bayern. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 274/2011 на Комисията от 21 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания [Traditional Cumberland Sausage. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 275/2011 на Комисията от 21 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 276/2011 на Комисията от 21 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) № 277/2011 на Комисията от 21 март 2011 година 
относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем  дни  на  месец  март  2011  г.  в  рамките  на  тарифните  квоти,  открити  съгласно 
Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 278/2011 на Комисията от 21 март 2011 година 
относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на март 2011 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент 
(ЕО) № 1385/2007 за птичето месо. 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 279/2011 на Комисията от 21 март 2011 година за 
определяне  на  коефициента  на  разпределение  за  издаването  на  лицензии  за  внос, 
заявени в периода от 1 до 7 март 2011 г.,  за захарни продукти в  рамките на някои 
тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии.

Регламент за изпълнение (ЕC) № 280/2011 на Комисията от 21 март 2011 година 
относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец март 2011 г.  в рамките на тарифната квота за висококачествено 
говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 281/2011 на Комисията от 21 март 2011 година 
относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на март 2011 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент 
(ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин.

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/167/ЕС на  Съвета  от  10  март  2011  година  за  разрешаване  на 

засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита. 
Решение  2011/168/ОВППС  на  Съвета  от  21  март  2011  година  относно 

Международния наказателен съд и за отмяна на Обща позиция 2003/444/ОВППС. 
Решение 2011/169/ОВППС на  Съвета  от  21  март  2011 година  за  изменение  на 

Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея 

23.03.2011 L77
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за 
установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система 
на данъка върху добавената стойност.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Регламент (ЕС) № 283/2011 на Комисията от 22 март 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 633/2007 по отношение на преходните разпоредби, предвидени в член 
7.

Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията от 22 март 2011 година за определяне на 
специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и 
прибори  от  полиамид  и  меламин  с  произход  или  изпратени  от  Китайската  народна 
република и специалния административен район Хонконг, Китай.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 285/2011 на Комисията от 22 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/177/ЕС на  Комисията  от  2  март  2011  година  за  изменение  на 

Решение  2008/458/ЕО  за  определяне  на  правилата  за  изпълнение  на  Решение  № 
575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за 
връщане  за  периода  2008—2013  г.  като  част  от  общата  програма  „Солидарност  и 
управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на 
държавите-членки,  правилата  за  административно  и  финансово  управление  и 
допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда.

24.03.2011 L78
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 287/2011 на Съвета от 21 март 2011 година за 
налагане  на  окончателно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  волфрамов  карбид, 
волфрамов  карбид,  просто  смесен  с  метален  прах,  и  сплави  на  волфрамов  карбид  с 
произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед изтичане на 
срока  на  действие  на  мерките  съгласно  член  11,  параграф  2  от  Регламент  (ЕО)  № 
1225/2009.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2011 на Съвета от 23 март 2011 година за 
прилагане  на  член  16,  параграфи  1  и  2  от  Регламент  (ЕС)  №  204/2011  относно 
ограничителни мерки с оглед на положението в Либия.

Регламент (ЕС) № 289/2011 на Комисията от 23 март 2011 година за поправка на 
унгарския  текст  на  Регламент  (ЕС)  № 1272/2009  за  установяване  на  общи  подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и 
продаване на селскостопански продукти при публична интервенция.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 290/2011 на Комисията от 23 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/178/ОВППС на  Съвета  от  23  март  2011 година  за  изменение  на 

Решение  2011/137/ОВППС  на  Съвета  относно  ограничителни  мерки  с  оглед  на 
положението в Либия. 

Решение 2011/179/ЕС на Комисията от 14 декември 2010 година относно държавна 
помощ C 39/96 (ex NN 127/92), приведена в действие от Франция в полза на Coopérative 
d’exportation du livre français (CELF). 

Решение  2011/180/ЕС  на  Комисията  от  23  март  2011  година  за  прилагане  на 
Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на условията, при които може да бъде 
разрешено пускането на пазара на малки опаковки със смески от стандартни семена от 
различни сортове на един и същ вид.

25.03.2011 L79
РЕГЛАМЕНТИ 

Народно събрание
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Регламент  (ЕС)  №  291/2011  на  Комисията  от  24  март  2011  година  относно 
съществените  употреби  на  контролираните  вещества,  различни  от 
хлорофлуоровъглеводородите,  за  лабораторни  и  аналитични  цели  в  съответствие  с 
Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, 
които нарушават озоновия слой. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 292/2011 на Комисията от 23 март 2011 година за 
определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и 
закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна 
изоглюкоза,  предназначени  за  продажба  на  пазара  на  Съюза  при  намалена  такса  за 
свръхпроизводство.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2011 на Комисията от 23 март 2011 година за 
определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и 
закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна 
захар,  предназначени  за  продажба  на  пазара  на  Съюза  при  намалена  такса  за 
свръхпроизводство. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 294/2011 на Комисията от 24 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 295/2011 на Комисията от 24 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. 

РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/183/ЕС на Съвета от 21 март 2011 година за назначаване на член на 

Сметната палата. 
Решение 2011/184/ЕС на Комисията от 24 март 2011 година за разпределянето на 

количествата контролирани вещества, чието внасяне или произвеждане за лабораторни и 
аналитични употреби през 2011 г.  в  Съюза е  разрешено съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават 
озоновия слой. 

Решение  2011/185/ЕС  на  Комисията  от  24  март  2011  година  относно 
разпределянето на квоти за внос на контролирани вещества и количествата, които могат 
да бъдат пуснати в свободно обращение в Съюза за периода от 1 януари до 31 декември 
2011 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета.

26.03.2011 L80
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 296/2011 на Съвета от 25 март 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  № 204/2011 относно ограничителни мерки  с  оглед на  положението  в 
Либия. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията от 25 март 2011 година за 
налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или 
изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 298/2011 на Комисията от 25 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 299/2011 на Комисията от 25 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. 

Народно събрание
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 300/2011 на Комисията от 25 март 2011 година 
относно продажните цени на зърнени култури за деветите индивидуални покани за търг в 
рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010. 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/187/ЕС  на  Комисията  от  24  март  2011  година  за  изменение  на 

Решение  2010/221/ЕС  във  връзка  с  одобряването  на  национални  мерки  за 
предотвратяване  на  разпространението  на  ostreid herpesvirus 1  μνаr (OsHV-1  μνаr)  в 
някои части на Ирландия и Обединеното кралство.

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
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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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
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

Народно събрание
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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

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
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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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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