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Тема на седмицата

Председателят на ЕП Мартин 
Шулц обсъжда фискалния пакт 

с Херман Ван Ромпуй

В  първата  си  седмица  като  председател  на 
Европейския парламент Мартин Шулц провежда срещи с ръководителите на европейските 
институции. В сряда 25 януари 2012 г.,  той се срещна с председателя на Европейския 
съвет  Херман  Ван  Ромпуй,  а  във  вторник  24  януари  2012  г.,  -  с  председателя  на 
Комисията Жозе Мануел Барозу. И на двете срещи важна тема беше спорният проект за 
фискален пакт. 

Г-н Ван Ромпуй и г-н Шулц засегнаха много въпроси в разговора си, сред които 
изпъкваха  подготвяното  ново  междуправителствено  споразумение  и  ролята  на 
Европейския парламент във връзка с него. Настоящият проект беше обект на критики от 
много  депутати,  тъй  като  той  не  осигурява  демократичен  надзор  и  контрол  над 
изпълнението на споразумението от страна на Парламента.

Мартин  Шулц  изрази също  така  висока  оценка  за  ролята  на  Комисията  в 
подготовката на споразумението; той говори за "максимално сближаване" в позициите на 
Комисията  и  Парламента.  По  думите  му  неговото  първо  официално  посещение  като 
действащ председател на ЕП е "знак, че двете общностни институции на ЕС трябва да 
работят възможно най-тясно една с друга", тъй като и двете споделят "обща убеденост" 
за  нуждата  от  обединена  Европа.  Справедливото  представителство  на  интересите  на 
всички страни-членки в ЕС, добави Шулц, би бил "ключът към нашия успех".

Източник: страницата на Европейския парламент

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Председателят на Комисията по европейски 
въпроси и контрол на европейските 

фондове Моника Панайотова и заместник-
председателят на комисията Владимир 

Тошев участваха в срещата на 
председателите на КОСАК

30/01/2012 г.

Председателят  на  Комисията  по 
европейски въпроси и контрол на европейските 
фондове  Моника  Панайотова  и  заместник-
председателят на комисията Владимир Тошев участваха в срещата на председателите на 
КОСАК  (комисиите  по  европейски  въпроси  на  парламентите  на  държавите-членки  на 
Европейския съюз и  кандидатстващите  за  членство).  Форумът  се проведе  на 29 и  30 
януари 2012 г. в Копенхаген, Дания.

Представителите  на  комисиите  по  европейски  въпроси  на  националните 
парламенти  разговаряха  с  еврокомисаря  за  действията  по  климата  Кони  Хедегор  и  с 
еврокомисаря по междуинституционални отношения и администрация Марош Шефчович.

В  рамките  на  срещата  бяха  обсъдени  темите  за  енергийните  приоритети  на 
Европейския съюз до 2020 г., дълговата криза в Европа и икономическото управление на 
ЕС.

Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските 
фондове Моника Панайотова изказа българската позиция по темата за икономическото 
управление на Европейския съюз. Тя акцентира върху три основни неща.

На  първо  място  –  ясния  мандат,  който  българският  парламент  е  дал  на 
правителството по отношение на новия договор за стабилност, координация и управление 
на Икономическия и паричен съюз. Тя подчерта, че той се явява естествено продължение 
на политиката на България за фискална дисциплина и макроикономическа стабилност. 
Като пример за това Моника Панайотова посочи, че за 2011 г. България е имала публичен 
дълг от 16% от БВП и дефицит под 2%.

Вторият  акцент  бе  поставен  върху  необходимостта  държавите-членки  да  водят 
собствена суверенна данъчна политика като гаранция за запазването на конкурентните 
им предимства.

Третият акцент бе поставен на факта, че националните парламенти са гарант за 
фискалната и финансова стабилност на държавите-членки. В тази връзка председателят 
на  Комисията  по  европейски  въпроси  постави  въпрос  на  комисар  Шефчович  за 
процедурата  при  условие,  че  националните  парламенти  отхвърлят  препоръките  на 
Европейската  комисия  по  отношение  на  проектите  им  за  национални  бюджети.  Тя 
подчерта, че Народното събрание няма намерение да го прави, но иска да получи яснота 
по въпроса как това би повлияло на бюджетната процедура като цяло. Еврокомисарят 
увери,  че  към  този  момент  няма  предвидени  санкции  към  държавите-членки.  Той 
допълни, че е важно да се взимат под внимание препоръките на Комисията. Според него 
те предпазват страните от превишаване на фиксираните ограничения, което неминуемо 
ще рефлектира и върху техните икономики.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Предстоящи събития 

02/02/2012
09:00 Пленарно заседание 
02/02/2012
11:00 Заседание на Комисия по външна политика и отбрана
02/02/2012
14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите
02/02/2012
15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването
02/02/2012
15:00 Заседание на Комисия по бюджет и финанси
02/02/2012
15:30 Заседание на Комисия по правни въпроси

20/01/2012
Народното събрание организира изложба на идейните проекти за преустройство на зала 
„Света София” в пленарна зала 

Годишна работна програма 

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

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 25 януари 2012 г.  Комисията по земеделие и гори разгледа и прие на  първо 
четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, № 102-01-86 – внесен от Министерски съвет на 14.12.2011 г. 

Законопроектът  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
ветеринарномедицинската  дейност  има  за  цел  да  създаде  условия  за  прилагане  в 
българското законодателство на пряко приложими европейски актове, като:

1. определи компетентния орган по прилагане на: - Регламент (ЕО) № 1760/2000; 
Регламент (ЕО) № 21/2004 и Регламент (ЕО) № 504/2008;

2.  предвиди  санкции  при  нарушаване  изискванията  на  -  Регламент  (ЕО)  № 
1069/2009; Регламент (ЕО) № 999/2001; Регламент (ЕО) № 852/2004; Регламент (ЕО) № 
853/2004; Регламент (ЕО) № 1825/2000; Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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На 25 януари 2012 г.  Комисията по земеделие и гори разгледа и прие на  първо 
четене  законопроект  за  виното  и  спиртните  напитки,  №  202-01-1  –  внесен  от 
Министерски съвет на 06.01.2012 г. 

Законопроектът за виното и спиртните напитки има за цел да създаде условия за 
прилагане в българското законодателство на пряко приложими европейски актове като:

1.определи  контролен  орган  по  прилагане  на:  Регламент  (ЕО)  №  1234/2007; 
Регламент (ЕО) № 479/2008; Регламент  (ЕО) № 1606/1991;

2. предвиди санкции при нарушаване изискванията на Регламент (ЕО) № 555/2008 
и  Регламент (ЕО) № 110/2008.

Новини от България свързани с ЕС

Парламентарните  комисии  по  европейски  въпроси  обсъдиха  икономическото 
управление на ЕС

В  рамките  на  Датското  председателство  на  ЕС,  на  29  и  30  януари  2012  г.  в 
Копенхаген,  Дания  се  проведе  срещата  на  председателите  на  КОСАК  (комисиите  по 
европейски въпроси на парламентите на държавите-членки на ЕС и кандидатстващите за 
членство).  От  българска  страна  в  нея  участваха  Моника  Панайотова,  председател  на 
Комисията  по  европейски  въпроси  и  контрол  на  европейските  фондове  в  Народното 
събрание и Владимир Тошев, заместник-председател на същата комисия, съобщават от 
пресцентъра на ГЕРБ. 

В рамките на форума бяха обсъдени темите за енергийните приоритети на ЕС до 
2020 г., както и дълговата криза в Европа, и икономическото управление на ЕС. 
Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове 
Моника Панайотова изказа българската позиция по темата за икономическото управление 
на ЕС. 
Тя  акцентира  на  три  основни  неща.  На  първо  място  това  е  ясният  мандат,  който 
българският  парламент  е  дал  на  правителството  по  отношение  на  новия  договор  за 
стабилност, координация и управление на икономическия и паричен съюз, който се явява 
естествено  продължение  на  политиката  на  България  за  фискална  дисциплина  и 
макроикономическа стабилност. Като пример за това Панайотова сподели, че за 2011 г. 
България е имала публичен дълг от 16% от БВП и дефицит под 2%. 
Вторият акцент бе поставен върху необходимостта държавите-членки да водят собствена 
суверенна  данъчна  политика,  като  гаранция  за  запазването  на  конкурентните  им 
предимства. 
Третият акцент бе поставен на това, че към момента националните парламенти са гарант 
за фискалната и финансова стабилност на държавите-членки. 
Моника  Панайотова  постави  въпрос  на  комисар  Шефчович  за  това  каква  ще  е 
процедурата,  ако  националните  парламенти  отхвърлят  препоръките  на  Европейската 
комисия  по  отношение  на  проектите  им  за  национални  бюджети.  Тя  сподели,  че 
Народното събрание няма намерение да го прави, но иска да получи разяснение как това 
би повлияло на бюджетната процедура като цяло. 
Отговорът  на  еврокомисаря  бе,  че  към  този  момент  няма  предвидени  санкции  към 
държавите-членки, но подчерта, че препоръките на Комисията е важно да бъдат взимани 
под  внимание,  защото  те  предпазват  страните  от  превишаване  на  фиксираните 
ограничения, което неминуемо ще рефлектира и върху техните икономики.

 Източник: europa.bg

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Защитете своя личен живот: Помислете добре, преди да предоставите данните си

Понякога изкушението да споделиш щастието си с 
целия свят е твърде голямо -тогава влизаш във Facebook 
и  казваш на  всички.  Друг  път  пък  е  твърде  лесно  да 
оставиш името си, адреса и телефона си. А понякога е 
просто  необходимо  -  лекарят  например трябва  да  има 
достъп  до  медицинската  ти  история.  И  така  споделяш 
мислите си тук, данните си там, без дори да забелязваш.

Но  какво  ще  стане,  ако  поискаш  да  започнеш 
наново, без да бъдеш преследван от миналото си? 

В  последно  време  в  работата  на  Европейският 
парламент  често  се  появяват  теми,  свързани  със 
защитата на личните данни както в международен план 
(например, споразуменията за предоставяне на данни за 
финансови  операции  през  системата  на  SWIFT и  за 
споделяне на данни за пътници), така и във вътрешен.

Целта  при  всички  тази  случаи  е  да  се  намери 
верният  баланс  между  неприкосновеност  на  личния 
живот и сигурност.

Комисията  обяви  тази  седмица  предложение  за 
реформа на правилата за защита на личните данни.

Миналата  година  Европейският  парламент  прие 
доклад  по  собствена  инициатива,  с  който  изрази 

подкрепа за нов регламент по въпроса и за нова политика за обработката на лични данни 
в областта на полицейското и съдебно сътрудничество по криминални дела. 

"Правото  да  бъдеше  забравен"  е  една  от  точките,  по  които  Комисията  и 
Парламента споделят сходни възгледи. 

По повод на Европейския ден на защитата на личните данни, който е тази събота, 
ние подбрахме някои интересни резултати от проучването на Евробарометър миналата 
година в тази област и помолихме за коментар г-жа Birgit Sippel(С&Д, Германия), член на 
комисията по граждански свободи в ЕП. 

74% от европейците смятат, че разкриването на лична информация е все по-важна 
част от съвременния живот.

Г-жа Birgit Sippel: Директивата от 1995 г. за защитата на личните данни, която в 
момента е в сила, вече не отговаря на изискванията на дигиталната епоха и трябва да 
бъде адаптирана. Имаме нужда от правила, които да гарантират високо ниво на защита, 
без да ограничават свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията и 
без да ограничават ежедневната, често безобидна, обработка на лични данни. 

75% от гражданите в  ЕС смятат,  че те  трябва да могат  да  изтрият личната си 
информация на даден уебсайт по всяко време, по което пожелаят. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Г-жа  Birgit Sippel: "Правото да бъдеш забравен" трябва да бъде гарантирано за 
всички граждани на ЕС, така че данните за тях да бъдат изтрити, когато причините за 
съхранението им изчезнат.  По тази причина е особено важно засегнатото лице да знае 
какви данни, от кого, кога, защо и за какъв период ще се съхраняват и как те ще се 
използват.  Разбира  се,  "правото да  бъдеш забравен"  трябва да се гарантира не само 
вътре в ЕС, но и извън него.

67% от европейците не знаят за съществуването на национален орган, отговорен 
за защитата на техните права по отношение на личните данни.

Г-жа Birgit Sippel: Правилата, регламентиращи работата на националните органи за 
защита  на  личните  данни,  в  момента  са  много  различни,  а  минималните  европейски 
стандарти  не  се  прилагат  по  един  и  същи  начин.  Затова  Парламентът  приветства 
предложението  на  Комисията  да  засили  правомощията  на  националните  органи.  Ние 
трябва да повишим осведомеността по въпроса как да се ползват личните данни и да 
обясним,  че  само  хармонизирана  европейска  правна  рамка  може  да  предложи  на 
европейските граждани защита срещу злоупотреба с техните данни.

  
  
Ролята на Европейския парламент относно ACTA

Във вторник, 26 януари 2012 г., представителите на 22 
страни-членки  на  ЕС  и  Европейският  съюз  подписаха  на 
среща  в  Токио  Търговското  споразумение  за  борба  с 
фалшифицирането (АСТА). Това споразумение обаче не може 

да влезе в сила без одобрението на Европейския парламент - така че какво следва? 
Целта на споразумението между ЕС, САЩ, Австралия, Канада, Япония, Мексико, 

Мароко,  Нова  Зеландия,  Сингапур,  Южна  Корея  и  Швейцария  е  да  се  укрепи 
упражняването на правата на интелектуална собственост, включително и в Интернет, и 
да  се  подпомогне  борбата  срещу фалшифицирането  на  стоки  като  луксозни  дрехи  и 
пиратството на музика и филми.   

Европейската  комисия  публикува  своето  предложение  за  одобрение  на 
споразумението на 24 юни 2011 г. Комисията по международна търговия е отговорна в 
Европейския  парламент  да  подготви  позиция  по  въпроса.  Четири  други  комисии  -  по 
развитие;  за  промишленост,  изследвания  и  енергетика;  по  правни  въпроси  и  за 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - ще изразят становището си.

Едва  след  като  предложението  се  обсъди  и  гласува  в  комисиите,  то  ще  бъде 
разгледано и окончателно гласувано в планарно заседание. Комисията по развитие вече 
е започнала обсъждане на споразумението, докато в други комисии разглеждането му 
предстои в скоро време.

По време на процеса на обсъждане Европейският парламент, неговите комисии и 
служби ще организират срещи и семинари с експерти, представители на гражданското 
общество и други заинтересовани лица, за да могат техните възгледи и тревоги да бъдат 
чути. По искане на комисията по развитие към Европейския парламент външни експерти 
вече изготвиха оценка на споразумението (вижте линка в карето вдясно).
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"Еразъм" на 25 години

Програмата  на  ЕС  за  обмен  на  студенти  и 
университетски  преподаватели,  наречена  на  името  на 
холандския философ Еразъм Ротердамски, празнува своята 
25-та  годишнина.  За  периода  на  съществуването  си  чрез 
отпуснатото финансиране тя е помогнала на близо 3 млн. 
студенти и преподаватели да пътуват и живеят в чужбина. 

"Еразъм"  е  част  от  програмата  "Учене  през  целия 
живот"  на  ЕС,  която  цели да  даде  възможност  на  европейците  да  учат  нови  неща и 
придобиват нови умения на всякаква възраст. "Еразъм" се концентрира върху висшето 
образование, като общият стремеж е създаването на Европейско пространство за висше 
образование и стимулирането на иновациите в Европа.

Европейката  комисия  предлага по-голямо  финансиране  за  студенти  и 
преподаватели през следващия финансов период (2014-2020 г.). След 2013 г. програмата 
"Учене през целия живот" ще бъде заменена от програма под името "Еразъм за всички".

Докладчикът на Парламента за новата програма е г-жа Doris Pack (ЕНП, Германия). 
Годишнината е отбелязана с двудневна конференция на тема: ""Еразъм" променя 

съдби, разкрепостява духа вече 25 години", организирана от Европейската комисия. Г-жа 
Androulla  Vassiliou,  европейски  комисар  по  въпросите  на  образованието,  културата, 
езиковото многообразие и младежта, ще участва в честването заедно с т.нар. "посланици 
на "Еразъм"" - един студент и преподавател от всяка една от 33-те участващи страни, 
които  са  избрани  въз основа на влиянието,  което програмата е  имала върху техните 
животи.

Мартин  Шулц  пред  Европейския  съвет  :  Нужен  е 
баланс  между  ограничаването на  разходите  и 
стимулиранетона растежа

В  първата  си  реч  пред  Европейския  съвет  в 
качеството си на председателна ЕП Мартин Шулц напомни 
на европейските държавни и правителствени ръководители, 
че Европейският парламент трябва да участва в процесана 

вземанена  решения  за  справяне  с  кризата  с  еврото.  Той  също  така  отправи 
предупреждение,  че  без  инвестиции  за  насърчаванена  растежа  и  заетостта 
ограничаването на разходите няма да реши проблемитена Европа. 

"Време е да се съсредоточим върху реалните проблеми.  Време е да заговорим за 
това как ще изведем Европа от кризата",заяви г-н Шулц, коментирайки течащия дебат за 
правния  характерна  предложения  фискален  пакт  за  стабилизиране  на  задлъжнелите 
страни-членки на еврозоната. 

Приоритетите за Европейския парламент
"Нужен е истински икономически и финансов съюз",заяви г-н Шулц и формулира 

основните искания на Парламента. Той обяви подкрепата на мнозинството от депутатите 
за данък върху финансовите сделки, който би донесъл приходи от около 200 млрд. евро в 
ЕС  всяка  година.  Еврооблигациите  биха  облекчили  дълговата  криза  и  стабилизирали 
банковата  система.  Една европейска рейтингова агенция би разрушила  доминиращата 
позиция  на  американските  рейтингови  агенции  и  би  помогнала  за  избягването  на 
конфликти  на  интереси.  На  последно  място,  той  заяви  подкрепа за  "европейска 
инициатива  за  стимулиране  на  растежа",  която  би  използвала  милиардите  евро  в 
европейския бюджет, които остават неусвоени от страните-членки.
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Вместо да работят за стимулиране на растежа и заетостта, много правителства се 
съсредоточават единствено върху бюджетната дисциплина, каза г-н Шулц.  

Избягванена разделението в ЕС
Председателят на  Парламента призова  европейските  ръководители  да  си 

сътрудничатза избягването на всяка една заплаха за разделение вътре в ЕС. "Не можем 
да си позволим ЕС да се разпадне на части или принципът на "Европа на много скорости" 
да се установи стабилно. Поотделно ние сме слаби,заедно сме силни!"

Г-н Шулц заяви, че въпросът за фискалния съюз трябва да подлежи на контрол от 
страна на Европейския парламент и националните парламенти. Според него всички 26 
страни,  които  се  очаква  да  го  подпишат,  трябва  да  участват  в  бъдещите  срещи, 
независимо дали са членки на еврозоната или не. Освен това, "Европейският парламент 
трябва да бъде представляван на всички срещи на най-високо ниво на еврозоната и ЕС", 
каза той.

Еврооблигациите: за и против

В последната година няколко страни от  еврозоната 
отбелязаха  чувствителни  повишения  на  разходите си  за 
лихви  по  заеми  от  международните  пазари.  Европейският 
парламент  разглежда  сериозно  възможното  въвеждане  на 
общи  еврооблигации,  които  биха  могли  да  предложат 
сигурност  на  инвеститорите  и  да  помогнат  на  странитев 

тежко положение да рефинансират дългаси. 
Кратко въведениев темата за еврооблигациите: 
Облигациите принципно са договор за заем, при който инвеститорът се съгласява 

да предостави пари на определена компания или правителство срещу обещанието сумата 
да му бъде върната на края на срока на договора или по определен погасителен план, 
както и срещу изплащането на предварително определена лихва. Ако инвеститорът смята, 
че има риск компанията или правителството емитент на облигацията да има затруднения 
при изплащането на заема, той би поискал по-висок лихвен процент, за да се съгласи да 
предостави пари чрез закупуване на облигациите.

В днешно време силно задлъжнелите  страни-членки на еврозоната,  които  имат 
нисък  икономически  растеж,  са  принудени  да  плащатвисоки  лихви,  за  да  привлекат 
достатъчно  инвеститори  за  емисиите  от  дълг,  които  предлагат.  Това  на  практика 
означава,  че за тях става по-скъпо да заемат пари на международните пазари, което 
затруднява изпълнението на държавния им бюджет и изплащането на дълга.

Миналата  година  Комисията представи  т.нар  "зелена  книга",  в  която  разгледа 
перспективите  завъвеждане  на  общи  стабилизационни  облигации(или  еврооблигации) 
сред страните-членки на еврозоната. Издаването на съвместни облигации би означавало 
споделянето както на приходните потоци, така и на разходите по обслужването на дълга.

Свъ веждането на еврооблигации се смята, че:
-  ще  се  създаде  нов  начин,  по  който  страните-членки в  по-тежка  финансова 

ситуация  биха  могли  да  финансират  дълга  си,предлагайки  сигурни  инвестиционни 
решения на инвеститорите

-  задлъжнелите страни ще могат  да се възползват  от  по-високото доверие към 
еврозоната като цяло

- ще се намалят средните разходи за лихви по заемите
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- интеграцията в рамките на Икономическия и паричен съюз ще се задълбочи, ще 
се увеличи финансовата стабилност  и това ще направи еврозоната по-устойчива като 
цяло

- ще се засили позицията на еврото като международна резерв на валута

От друга страна обаче, група държави със стабилни икономики, които към момента 
могат да се финансират на сравнително ниски лихвени нива (заради възприемането им 
като убежища от риска от страна на инвеститорите), се страхуват, че въвеждането на 
еврооблигации може да доведе до ръст на техните задължения (тъй като те на практика 
съгарантират  задълженията  на  другите),  а  оттук  и  да  се  повишат  техните  лихвени 
разходи.  Според  тези  страни,  сред  които  са  Германия,  Нидерландия  и  Финландия, 
главният  структурен  проблем,  който  трябва  да  се  реши  в  краткосрочен  план, 
е балансирането на държавните бюджети на страните в еврозоната.     

Депутатите:  По-строгата  финансова  дисциплина  е предварително  условие  за 
въвеждането на еврооблигации.

Членовете  на  комисията  по  икономически  и  парични въпроси  приеха  през 
декември предложение за резолюция на Парламента, с която се приветства намерението 
на Комисията за въвеждането на еврооблигации. В същото време текстът подчертава, че 
трябва  да  се  предвидят  конкретни  мерки  за  намаляването  на  т.нар.  "морален  риск" 
(опасността наличието на гаранции срещу загуби да насърчи поемането на неоправдано 
голям риск). Също така крайното предложение за въвеждането на еврооблигации трябва 
да бъде привлекателно както за страните с висок рейтинг, така и за тези с финансови 
затруднения. То трябва да предвижда и мерки, задължаващи страните от еврозоната да 
работят  за  намаляване  на  дългаси.  Депутатите  заявяват,  че  по-силната  бюджетна 
координация и по-доброто икономическо управление сапредварителни условия за общото 
издаване на еврооблигации.

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Преговорите по дългосрочната бюджетна рамка на ЕС набират 
скорост

Преговорите по бюджетната рамка на Съюза за 2014—2020 г. 
напредват — по време на заседанието на Съвета по общи въпроси от 
27 януари министрите обсъдиха главните приоритети на „multiannual 
financial  framework“  (МФР)  и  за  първи  път  и  общите  суми, 
предложени от Комисията.

Целта  на  обсъждането  беше  да  се  види  на  какво  равнище 
държавите членки ще искат да поставят максималните размери на разходите на ЕС и как 
тези суми следва да се разпределят по различните области на политиките за периода 
2014—2020 г. Обменът на мнения представляваше крачка към обсъждането по същество 
на МФР, предвидено за заседанието на Европейския съвет през юни 2012 г.
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„Многогодишната финансова рамка може да послужи като двигател на растежа. И 
такова  беше  мнението,  изразено  от  доста  голяма  част  от  държавите  членки,“  заяви 
Николай Вамен, министър по европейските въпроси на Дания, който председателстваше 
заседанието. „Трябва да поставим нещата на правилна основа, не на последно място ако 
искаме  да  направим  необходимото  следващата  МФР  да  се  превърне  в  двигател  на 
промяната и с това да допринесе за една Европа […], която да е динамична, творческа и 
значима в глобалния свят.“

Г-н  Вамен  изтъкна,  че  сред  мненията  на  държавите  членки  се  очертават  две 
„тенденции“: онези делегации, които подчертават, че може да се наложи следващата МФР 
да отрази текущата криза и предприетите на национално равнище усилия за фискална 
консолидация, и онези, които подчертават значението на адекватното финансиране на 
общите  политики на ЕС,  така че  МФР да може адекватно  да  спомогне  за  справяне  с 
общите предизвикателства.

„От днешното обсъждане стана ясно, че преговорите няма да бъдат лесни. Въпреки 
това днес аз усетих около масата добро общо разбиране,“ заяви министър Вамен.

По-нататъшни стъпки
Януари—март  2012 г.Подготвителните  органи  на  Съвета  ще  продължат  да 

разглеждат предложенията по МФР и ще идентифицират нерешените въпроси. Датското 
председателство ще се ръководи от  тази дейност  за изготвяне на „преговорна кутия“ 
(документ,  съдържащ  нерешените  въпроси  от  преговорите,  както  и  главните 
възможности).

Март—април  2012 г.По  време  на  заседанията  на  Съвета  по  общи  въпроси 
държавите членки ще проведат допълнителни ориентационни дебати. Резултатите от тях 
също ще влязат в проекта за „преговорна кутия“.

От май 2012 г. нататък:Редовни обсъждания по въпросите от „преговорната кутия“ 
в различните подготвителни органи на Съвета и на равнище министри.

Юни 2012 г.:Европейският съвет ще обсъди „преговорната кутия“ на заседанието 
си, предвидено за 28 и 29 юни.

Председателството на Съвета ще си сътрудничи тясно с Европейския парламент по 
време на цялата процедура, за да осигури бързо приемане на съответните решения.

Европейският съвет иска МФР да бъде приета до края на тази година. Това би 
осигурило гладък преход между сегашната и бъдещата МФР, която следва да влезе в сила 
на 1 януари 2014 г.

Бюджетът  на  ЕС  възлиза  едва  на  около  1 % от  брутния  национален  доход  на 
Европа, което представлява около една петдесета от бюджетите на държавите членки.

Той се изразходва почти изключително за инвестиции.
Допълнителна информация :
Съобщение за печата
Излъчване на публичния дебат в интернет
Излъчване на пресконференцията в интернет
Документи, свързани с финансовата рамка за 2014—2020 г.
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Процедурите при прекомерен дефицит и дериватите 
на масата за преговори

На  заседанието  на  Съвета  по  икономически  и 
финансови  въпроси  от  24  януари  2012  г. бяха  обсъдени 
подходът  към  публичния  бюджетен  дефицит  на  държава 
членка, както и регулирането на следтърговските операции 
с финансови деривати.

Съветът извърши оценка на предприетите от Унгария 
действия за коригиране на прекомерния държавен дефицит на страната.  Пет държави 
членки - Белгия, Кипър, Малта, Полша и Унгария - бяха обект на преглед от страна на 
Комисията на положените от тях усилия за преодоляване на фискалните дисбаланси. По 
отношение на първите четири държави бе констатирано, че са предприели необходимите 
стъпки  за  стабилизиране  на  публичния  си  дълг.   Усилията  на  Унгария,  обаче,  са  се 
оказали недостатъчни за гарантиране на устойчива корекция на прекомерния дефицит на 
страната. В случай че неспазването на препоръките на Съвета продължи, това би могло 
да доведе до спиране на финансирането по линия на Кохезионния фонд.

В рамките на политиката на ЕС за икономическо управление държавите членки са 
се ангажирали да спазват два критерия: публичният дълг не може да надвишава 60 % от 
БВП, а публичният дефицит трябва да бъде поддържан на ниво под 3 % от БВП.

Съветът  предприе  значителни  стъпки  към  постигането  на  окончателно 
споразумение по  проекта  за  регламент,  насочен  към повишаване на  прозрачността  и 
засилване  на  сигурността  на  пазара  на  извънборсовите  деривати.   Извънборсовите 
деривати  не  се  търгуват  на  борсата,  а  са  обект  на  частни  преговори  между  два 
контрагента, като например банка и предприятие (или две банки).

Прозрачността на пазарите ще се повиши, тъй като договорите за деривати ще 
трябва да бъдат докладвани пред регистрите на трансакции (т.е. главните центрове за 
данни).   Клирингът на стандартизирани извънборсови деривати в централни клирингови 
къщи (така наречените централни контрагенти) ще намали риска от разпространение на 
неблагоприятните последици, например при неизпълнение на договорно задължение от 
страна по договора.

Преговорите с Европейския парламент ще бъдат възобновени в най-близко бъдеще 
с оглед на бързото постигане на споразумение и приемането на регламента на първо 
четене.

Съгласие относно Европейския механизъм за стабилност

На 23 януари 2012 г. бяха проведени междуправителствени 
срещи на равнище министри относно новия Европейски механизъм 
за  стабилност  (ЕМС),  които  доведоха  до  съгласие  по  текста  на 
договора, и относно проектодоговора за фискален пакт. По-рано 
същия  ден  министрите  на  финансите  от  еврозоната  направиха 
преглед на положението в Гърция.

Европейски механизъм за стабилност
На  заседание  на  министрите  на  27-те  държави  членки,  председателствано  от 

г-н Жан-Клод Юнкер, председател на Еврогрупата, беше постигнато съгласие по договора 
за създаване на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).

Народно събрание
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Г-н Юнкер  обясни,  че  ЕМС  ще  бъде  в  състояние  да  се  ползва  от  новите 
инструменти,  които  бяха  създадени  за  EFSF,  т.е.  покупки  на  първичните  пазари, 
интервенции  на  вторичните  пазари,  рекапитализация  на  финансови  институции  и 
превантивни програми.

„В спешни случаи ще можем да вземаме решения с квалифицирано мнозинство 
вместо по взаимно съгласие, така че ЕМС да може винаги да се задейства много бързо“, 
каза той.

Адекватността на тавана на заемите  от  ЕМС ще бъде преразглеждана редовно. 
Настоящият  общ  таван  на  капацитета  за  отпускане  на  заеми  на  EFSF и  ЕМС, 
500 млрд. евро, ще бъде оценен отново от държавните и правителствените ръководители 
в началото на март 2012 г.

Преходните  договорености  между  EFSF и  ЕМС  ще  осигурят  при  необходимост 
непрекъснато финансиране на текущите програми.

Договорът за ЕМС ще бъде подписан през февруари, което ще бъде последвано от 
ратифициране от държавите членки. Договорът следва да влезе в сила през юли 2012 г., 
една година по-рано от първоначално планираното.

Договаряне на фискален пакт 
На  заседание,  на  което  присъстваха  27-те  министри  и  няколко  членове  на 

Европейския парламент, участвали в подготвителната работа, беше обсъден проект за 
текст  на  нов  междуправителствен  договор,  който  да  подпомогне  осигуряването  на 
фискална стабилност в еврозоната.

„Текстът  в  днешния  си  вид  е  добра  основа  за  обсъждане  от  държавните  и 
правителствените ръководители следващия понеделник“, каза Жан-Клод Юнкер.

Решението  за  създаването  на  такъв  договор  беше  взето  на  заседанието  на 
Европейския съвет през декември.  Очаква се ръководителите да постигнат съгласие по 
договора  в  края  на  януари  и  да  го  подпишат  до  началото  на  март.  Целта  е  тези 
разпоредби да бъдат включени в Договорите на Съюза възможно най-скоро.

Гърция: продължават разговорите с частните кредитори
Еврогрупата,  на  заседанието  на  министрите  на  финансите  от  еврозоната,  направи 
преглед на напредъка в разговорите между гръцкото правителство и представителите на 
частните  притежатели  на  облигации  относно  участието  на  частния  сектор  (УЧС)  в 
преструктурирането на гръцкия дълг.

Председателят, г-н Юнкер, заяви: „Ние приветствахме по-голямото сближаване и 
отправихме искане към гръцкото правителство да постигне през следващите дни общо 
виждане за основните условия и реда на предложението за УЧС, като се спазят главните 
параметрии цели, определени на срещата на високо равнище на държавите от еврозоната 
от 26 октомври 2011 г.“

Последната  седмица  тройката  (Европейската  комисия,  Европейската  централна 
банка  и  Международният  валутен  фонд)  започна  преговори  по  втора  програма  за 
адаптиране, за да се осигури устойчивостта на гръцкия дълг. Комисарят Оли Рен каза, че 
като приоритетно действие Атина ще трябва да ускори осъществяването на структурните 
реформи за укрепване на своята икономика и растеж. Той очаква да види резултати във 
връзка с втората програма през идущите седмици.

Източник: страницата на Съвета
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Председателство на Съвета на ЕС

Датското  председателство  е  решено  да  допринесе  за 
извеждането на Европа от кризата обратно по пътя на растежа.

Това послание отправи министър-председателят г-жа Хеле 
Торнинг-Шмит на 18 януари 2012 г. по време на представянето в 
Европейският парламент на програмата на председателството за 
следващите шест месеца.

Икономическото управление трябва да гарантира стабилни 
публични финанси като основа за устойчиво бъдеще, отворено за промяна и повишена 
конкурентоспособност.

Същевременно ограничаването на разходите не бива да възпрепятства растежа и 
създаването  на  работни места,  повишената  конкурентоспособност  и  иновациите.  Хеле 
Торнинг-Шмит подчерта, че основен проблем, на който трябва да се намери решение, е 
безработицата сред младежите.

Датското  председателство  ще  утвърждава  една  по-екологично  ориентирана 
Европа,  която  да се възползва  максимално от  потенциала за  развиване  на стопанска 
дейност  и  работни  места,  свързани  с  околната  среда.  Това  върви  ръка  за  ръка  с 
инициативи в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Приоритет  ще  бъде  и  безопасността  и  свободата  на  гражданите:  борбата  с 
тероризма и трансграничната престъпност, имиграцията и управлението на границите.

Едно  от  първите  решения  на  новосформираното  датско  правителство  беше 
премахването на граничния контрол между Дания и Германия и Дания и Швеция, въведен 
при предишното правителство.

Уеб сайт на Датското председателство : http://eu2012.dk/en

Новини от Европейската комисия

По-добра защита на личните данни в интернет

Предложения  за  въвеждане  на  единен  набор  от  правила,  даващи  на  интернет 
потребителите  по-голям  контрол  върху  управлението  и  използването  на  личните  им 
данни.

Резултатите от неотдавнашно проучване на отношението към защитата на данните 
в ЕС показват, че: 

двама от всеки трима европейци се безпокоят, че компаниите споделят личните им 
данни без тяхно разрешение; 

всеки девети иска да има еднакви права за защита на данните в цяла Европа. 
С цел да отговори на тези притеснения Комисията предлага да се актуализира 

законодателството на ЕС за защита на данните. С промените ще се въведе единен набор 
от правилаотносно защитата на данните, които ще важат в целия ЕС. 

Защита на интернет потребителите 
Народно събрание
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Предложенията включват: 
увеличаване на отговорността и отчетността– компаниите ще трябва да уведомяват 

своите клиенти за всяка кражба или случайно разкриване на лични данни; 
поясняване, че когато се изисква съгласиетона някого, преди дадена компания да 

използва повторно личните му данни, това съгласие трябва да бъде дадено изрично – 
потребителите  също  така  ще  имат  достъп  до  своите  лични  данни  и  ще  могат  да  ги 
прехвърлят на друг доставчик на услуги по-лесно; 

засилване на „правото да бъдеш забравен“– потребителите ще могат да изискват 
изтриване на своите лични данни, ако стопанска или друга организация няма законни 
основания за тяхното съхранение; 

прилагане на правилата на ЕС, когато личните данни се обработват извън Европа– 
хората ще могат да се обръщат към националния орган за защитата на данни в своята 
страна, дори когато техните данни се обработват от компания извън ЕС. 

Ползи за бизнеса 
Наличието  на  единен  набор  от  правила  би  насърчило  по-последователно 

прилагане  на  законодателството  в  целия  ЕС.  Предприятията  ще  разполагат  с  ясни 
правила как да боравят с лична информация. 

Бюрокрацията също ще бъде намалена - по оценки това ще доведе до намаляване 
на разходите на компаниите с около 2,3 млрд. евро на година. Например те ще трябва да 
работят само с един национален орган за защита на личните данни в държавата от ЕС, в 
която извършват основната си дейност. 

По-добро прилагане 
Новите  правила  ще  дадат  на  националните  органи  за  защита  на  данните 

правомощия да прилагат по-стриктно законодателството на ЕС. 
При разследването на престъпления ще се прилага отделен закон за обмена на данни. 

Следващи стъпки 
Предложенията допълват  усилията на ЕС за насърчаване на онлайн търговията 

чрез повишаване на потребителското доверие -  това ще допринесе за икономическия 
растеж и създаването на работни места. Те трябва да бъдат одобрени от правителствата 
на страните в ЕС и от Европейския парламент, преди да се превърнат в закон. 

Повече  за  предложенията  за  преразглеждане  на  законодателството  на  ЕС  за 
защита на личните данни 

Повече за защитата на данните в ЕС 

Участвайте в изготвянето на законите на ЕС - от 1 април 
2012 г.

Скоро  ще можете  да  призовете  Комисията  да  направи 
предложения  за  закони  на  ЕС.  Цялата  информация  за 
започването  на  гражданска  инициатива  е  достъпна  на  нов 
уебсайт.

Европейската  гражданска  инициатива ви  дава 
възможност за по-пряко участие в изготвянето на политиките на Съюза. Тя позволява на 
граждани,  които  имат  сходни  мнения  по  даден  въпрос,  да  поискат  от  Комисията  да 
представи предложения за нови закони в съответната област. 

Комисията, чиято роля е изготвянето на предложения за законодателство на ЕС, е 
длъжна да разгледа всяко искане, отговарящо на изискванията. 

Правилата  и  процедурите  са  достъпни  на  новия  уебсайт  на  Европейската 
гражданска инициатива, където също така можете да регистрирате и дадете начало на 
вашата инициатива. 
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Инициативите могат да са свързани с която и да е област на политиката, в която 
Комисията  има  право  да  предлага  законодателство  -  например  околна  среда,  селско 
стопанство, транспорт или обществено здраве. 

Как да започнем инициатива 
Начало на инициатива може да бъде дадено от организационен комитет, съставен 

от поне 7 граждани, живеещи в най-малко 7 различни държави от ЕС. 
Те трябва да поискат регистриране на инициативата на новия уебсайт, преди да 

започнат да събират изявления за подкрепа от други граждани. 
Комисията разполага с 2 месеца, за да прецени дали предложената инициатива 

отговаря  на  правилата  -  например  тя  не  може  да  бъде  в  „явно  противоречие“  с 
ценностите на ЕС. 

Ако регистрацията бъде потвърдена, организаторите разполагат с 1 година, за да 
съберат  1 млн.  поддръжници  от  най-малко  7  страни  от  ЕС,  като  има  изискване  за 
определен минимален брой поддръжници от всяка страна. 

Организаторите могат да събират изявления за подкрепа на хартия или онлайн.
Тяхната система за събиране на изявления онлайн трябва да бъде удостоверена от 

съответните национални органи. Комисията създаде безплатен софтуер, за да помогне на 
организаторите да събират изявления за подкрепа по интернет. 

След  като  изявленията  бъдат  събрани,  те  трябва  да  бъдат  удостоверени  от 
страните, в които са събрани, и изпратени на Комисията. 

Следващи стъпки 
След това Комисията разполага с 3 месеца за разглеждане на инициативата. Тя 

може  да  реши  да  предложи  ново  законодателство,  да  започне  проучване  или  да  не 
предприема по-нататъшни действия, като трябва публично да обоснове решението си. 

Законодателните предложения ще бъдат изпратени до правителствата на страните 
от ЕС (в рамките на Съвета на Европейския съюз) и - в повечето случаи - до Европейския 
парламент. 

Ако предложението бъде прието, то ще се превърне в закон на ЕС. 
Наръчник за Европейската гражданска инициатива 

Източник: страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от декември 2011 г. -януари 2012 г.

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  -  ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ЗА  2010  ГОДИНА  ОТНОСНО 
ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 ОТНОСНО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА 
НА  СИГУРНОСТТА  НА  ГРАЖДАНСКОТО  ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ  -  COM(2011)  649  Досие  на 
документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и 
насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети 
страни - COM(2011) 663 Досие на документа
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ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 3 НА ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2012 г. - 
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия - COM(2011) 698
Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Рамка 
за следващото поколение иновативни финансови инструменти - платформи за капиталови 
и дългови инструменти на ЕС - COM(2011) 662 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа - COM(2011) 
650 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  - 
Създаване на система за управление на авиационната безопасност в Европа - COM(2011) 
670 Досие на документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
създаване на Механизъм за свързване на Европа - COM(2011) 665 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪД,  СМЕТНАТА  ПАЛАТА,  ЕВРОПЕЙСКАТА  ИНВЕСТИЦИОННА  БАНКА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Стратегия  за  растеж  на  интегрираните  европейски  инфраструктури  -  COM(2011)  676 
Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
насоки  за  трансевропейските  телекомуникационни мрежи и  за  отмяна  на  Решение № 
1336/97/ЕО - COM(2011) 657 Досие на документа

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

наказателните  санкции  за  злоупотреба  с  вътрешна  информация  и  манипулиране  на 
пазара - COM(2011) 654 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
пазарите  на  финансови  инструменти  и  за  изменение  на  регламента  [EMIR]  за 
извънборсовите  деривати,  централните  контрагенти  и  регистрите  на  трансакции  - 
COM(2011) 652 Досие на документа

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
пазарите  на  финансови  инструменти  и  за  отмяна  на  Директива  2004/39/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета - COM(2011) 656 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара -  COM(2011) 651 
Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 
1364/2006/ЕО - COM(2011) 658 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1234/2007  на  Съвета  по  отношение  на  режима  на 
схемата  за  единно  плащане  и  подпомагане  на  лозарите  -  COM(2011)  631   Досие  на 
документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по 
схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика -  COM(2011) 625 
Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ЧЕТВЪРТИ 
ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
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ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО - 2010 ФИНАНСОВА ГОДИНА - 
COM(2011) 673 Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  И СЪВЕТА -  ЧЕТВЪРТИ 
ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) - 2010 
БЮДЖЕТНА ГОДИНА - COM(2011) 672 Досие на документа

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
относно междинната оценка на споразуменията за външно сътрудничество в областта на 
висшето  образование,  обучението  и  младежта  със  Съединените  американски  щати  и 
Канада - COM(2011) 653 Досие на документа

Търговия 
Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  сключване  на  Споразумението  за 

асоцииране  между  Европейския  съюз  и  неговите  държави-членки,  от  една  страна,  и 
Централна Америка, от друга страна - COM(2011) 679 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

L 19
24 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 54/2012 на Съвета от 23 януари 2012 година за 
изпълнение на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  55/2012  на  Съвета  от  23 януари  2012  година  за 
прилагане на член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителните 
мерки с оглед на положението в Сирия.

Регламент (ЕС) № 56/2012 на Съвета от 23 януари 2012 година за изменение на 
Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 57/2012 на Комисията от 23 януари 2012 година 
за преустановяване на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 1239/2011.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 58/2012 на Комисията от 23 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

Регламент за изпълнение (ЕС) № 59/2012 на Комисията от 23 януари 2012 година 
за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 
971/2011 за 2011/2012 пазарна година.

РЕШЕНИЯ
Решение 2012/33/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 година за назначаване на 

специален представител на Европейския съюз за близкоизточния мирен процес.
Решение 2012/34/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 година за назначаване на 

председател на Военния комитет на Европейския съюз.
Решение 2012/35/ОВППС на Съвета  от  23 януари 2012 година за изменение на 

Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран.
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Решение 2012/36/ОВППС на Съвета  от  23 януари 2012 година за изменение на 
Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Беларус.

Решение за изпълнение 2012/37/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 година за 
изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия.

L 20
24 януари 2012 г.
БЮДЖЕТИ
2012/30/ЕС, Евратом

Окончателно  приемане  на  коригиращ  бюджет  № 6  на  Европейския  съюз  за 
финансовата 2011 година.

L 21
24 януари 2012 г.
РЕШЕНИЯ
2012/31/ЕС

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на 
приложение I към Решение 2007/275/ЕО относно списъците с животни и продукти, които 
подлежат  на  проверка  в  граничните  инспекционни  пунктове  съгласно  директиви 
91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 9517).

L 22
25 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 60/2012 на Съвета от 16 януари 2012 година за 
прекратяване на частичното междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1225/2009 на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на 
вноса на феросилиций с произход, inter alia, от Русия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 61/2012 на Комисията от 24 януари 2012 година 
за изменение на Регламент (ЕО) № 891/2009 по отношение на управлението на захарта 
по CXL отстъпките.

Регламент (ЕС) № 62/2012 на Комисията от 24 януари 2012 година за прилагане на 
Регламент  (ЕО)  № 1177/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
статистическите данни на Общността  за  доходите  и условията на живот (EU-SILC)  по 
отношение  на  списъка  за  2013 г.  на  целевите  второстепенни  променливи  за 
благополучието.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 63/2012 на Комисията от 24 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

L 23
26 януари 2012 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 66/2012 на Комисията от 25 януари 2012 година 
за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните 
условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 67/2012 на Комисията от 25 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.
РЕШЕНИЯ

Решение 2012/39/ОВППС на Съвета от 25 януари 2012 година за назначаване на 
специалния представител на Европейския съюз в Косово.
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2012/40/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 24 януари 2012 година за изменение на 

Решение  2008/855/ЕО  по  отношение  на  изпращането  до  други  държави-членки  на 
определени  видове  месо  и  месни  продукти  от  стопанства,  разположени  в  областите, 
изброени в част III от приложението към него (нотифицирано под номер C(2012) 181).

L 24
27 януари 2012 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
2012/41/ЕС

Решение на Съвета от 23 януари 2012 година относно позицията, която да бъде 
взета от Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка  със 
създаването на съвместна работна група за наблюдение на прилагането на глава IIa от 
протокол  10  към  Споразумението  за  ЕИП  относно  опростяването  на  проверките  и 
формалностите  по  отношение  на  превоза  на  стоки  и  установяването  на  процедурния 
правилник на групата.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 68/2012 на Комисията от 26 януари 2012 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 69/2012 на Комисията от 26 януари 2012 година 
относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити 
за подпериода на месец януари 2012 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011.

РЕШЕНИЯ
2012/42/ЕС

Решение на Съвета от 24 януари 2012 година за назначаване на председател на 
Европейския консултативен съвет за статистическо управление.

2012/43/ЕС
Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  25 януари  2012  година  за  даване  на 

разрешение на Кралство Дания да сключи споразумения с Гренландия и Фарьорските 
острови за третиране на паричните преводи между Дания и всяка една от тези територии 
като парични преводи в рамките на Дания, съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2012) 141).

2012/44/ЕС
Решение  за  изпълнение  на  Комисията  от  25 януари  2012  година  относно 

правилата,  приложими по  отношение  на ветеринарните  проверки  на  живи  животни  и 
продукти от животински произход, въведени в някои френски отвъдморски департаменти 
от трети страни (нотифицирано под номер C(2012) 222).

L 25
27 януари 2012 Г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от 17 януари 2012 година за определяне на 
възможностите за риболов за 2012 г.  на кораби на ЕС за определени рибни запаси и 
групи  от  рибни  запаси,  които  не  са  предмет  на  международни  преговори  или 
споразумения.

Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 година за определяне за 
2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от 
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рибни  запаси,  които  са  предмет  на  международни  преговори  или  споразумения,  във 
водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС.

L 26
28 януари 2012 г.
ДИРЕКТИВИ

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 
година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда.

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Информация относно датата на влизане в сила на Протокола за определяне на 

възможностите  за  риболов  и  финансовата  помощ,  предвидени  в  Споразумението  за 
партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Република Кабо Верде.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 71/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година за изменение 

на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
относно износа и вноса на опасни химикали.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 72/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година 
относно  изменение  и  дерогация  от  Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  543/2011  за 
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 
Съвета  по  отношение  на  секторите  на  плодовете  и  зеленчуците  и  на  преработените 
плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 73/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година 
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2012/45/ЕС, Евратом

Решение на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 23 януари 2012 
година за назначаване на членовете на надзорния комитет на Европейската служба за 
борба с измамите (OLAF).

2012/46/ЕС
Решение  на  Съвета  от  23 януари  2012  година  относно  започването  на 

автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Нидерландия
Решение на Съвета  от  23 януари  2012 година  относно  започването  на  автоматизиран 
обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Нидерландия.
Решение за изпълнение на Съвета от 24 януари 2012 година за разрешаване на Швеция 
да прилага намалена данъчна ставка за електроенергията, потребявана от домакинствата 
и дружествата в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в 
съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО.

2012/48/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 26 януари 2012 година за удължаване на 

валидността на Решение 2009/251/ЕО за изискване към държавите-членки да гарантират, 
че  на  пазара  не  се  пускат  или  предлагат  продукти,  които  съдържат  биоцида 
диметилфумарат (нотифицирано под номер C(2012) 321).

2012/49/ЕС
Решение  на  Комисията  от  26 януари  2012  година  за  изменение  на  решения 

2011/263/ЕС  и  2011/264/ЕС  с  оглед  да  бъдат  взети  под  внимание  измененията  в 
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класификацията на ензимите в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО 
на Съвета и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета (нотифицирано под номер C(2012) 323).

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
vesna@parliament.bg
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