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Тема на седмицата 
 

 

 

 

 

Депутати от ЕП и националните 

парламенти обсъждат 

Европейския семестър 

 

 

 
Членове на Европейския парламент и на 

националните парламенти се срещнаха в Брюксел от 28 

до 30 януари 2013 г. за консултации във връзка с 

ежегодния цикъл на координация на икономическите 

политики на страните-членки в ЕС, известен като 

Европейски семестър. ЕП от дълго време настоява, че демократичната легитимност на 

процеса и доверието на хората в него изискват по-сериозното участие на парламентите 

във вземаните решения.  

За повече информация: ТУК 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20130125STO05486/html/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%95%D0%9F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

 

 

05/02/2013 

11:30 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

05/02/2013 

13:00 Народното събрание ще е домакин на младежка дискусия „Права и отговорности в 

Интернет”  

05/02/2013 

14:00 Заседание на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички 

данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. 

до края на месец март 2012 г. 

05/02/2013 

14:45 Среща на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с председателя на 

Събранието на Република Албания Йозефина Топали  

06/02/2013 

09:00 Пленарно заседание  

06/02/2013 

10:50 Обръщение към народните представители на председателя на Събранието на 

Република Албания Йозефина Топали  

06/02/2013 

11:00 Заседание на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/6128
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7672
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7672
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/6127
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/6127
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/6127
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7674
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7674
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/728
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7673
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7673
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1480/sittings/ID/6130
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1480/sittings/ID/6130
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06/02/2013 

14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

06/02/2013 

14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

06/02/2013 

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

07/02/2013 

09:00 Пленарно заседание  

07/02/2013 

14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите 

07/02/2013 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

08/02/2013 

09:00 Пленарно заседание  

08/02/2013 

11:00 Парламентарен контрол 

 

05/02/2013 

Председателят на Събранието на Република Албания Йозефина Топали ще бъде на 

официално посещение в България  

 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 

На заседание, проведено на 30.01.2013г., Комисията по труда и социалната 

политика обсъди и подкрепи Годишната програма за участието на Република България в 

процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2013г., № 302-00-5, внесена от 

Министерски съвет на 17.01.2013г.  

 

На заседание, проведено на 31.01.2013г., Комисията по правни въпроси обсъди и 

подкрепи Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане 

на решения на Европейския съюз 2013г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 

17.01.2013г.  

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/6129
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/236/sittings/ID/6131
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/229/sittings/ID/6134
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/728
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/234/sittings/ID/6133
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/sittings/ID/6132
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/728
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/494
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/783
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/783
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/783
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/231
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/231
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/226
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

ЕП ще обсъди въпроса с върховенството на закона в 

България, без да приема резолюция 

 

 

Европейският парламент ще обсъди на сесията си в 

Страсбург тази седмица въпроса с върховенството на закона 

и свободата в България. Това се посочва в предварителната 

програма на сесията за сряда, където е уточнено, че 

резолюция няма да бъде приемана, цитирана от БТА. 

Също в сряда ЕП ще обсъди европейския бюджет за 2014-2020 г., в навечерието 

на първия за годината Европейски съвет, посветен на този въпрос. Очаква се депутатите 

да посочат, че колкото повече съкращения се внасят в бъдещия бюджет, толкова по-

вероятно е той да не получи одобрение в пленарната зала. 

  

 

Източник: (Портал Европа) 

 

 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Интервю: Селскостопанският сектор създава растеж и 

работни места 

 

При реформирането на Общата селскостопанска политика 

(ОСП) ние трябва да вземем предвид икономическите и социални 

аспекти и да подкрепим сектора, който създава работни места и 

генерира растеж в ЕС, заявява председателят на комисията по 

земеделие Паоло Де Кастро (С&Д, Италия). Разговаряхме с него за гласуването миналата 

седмица в парламентарната комисия относно бъдещето на ОСП, както и за нейното 

финансиране - въпрос, който ще бъде част от разговорите на срещата на върха на ЕС на 

7-8 февруари 2012 г.  

Как ще помогне реформата на ОСП за преодоляване на проблемите пред 

европейското селско стопанство с растящото търсене, високите цени на енергията и 

нестабилния пазар? 

http://www.europe.bg/
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Пазарът е доста нестабилен поради растящото търсене на храни. Това означава, че 

трябва да обърнем много повече внимание на въпроса със сигурността на доставките на 

храна, отколкото в миналото. 

Големият въпрос, разбира се, е как да произвеждаме повече и да замърсяваме по-

малко, как да произвеждаме повече и да използваме по-малко природни ресурси. А за 

това са нужни иновации, технологии и изследователска работа. 

Гласуваните от нас изменения на предложенията на Комисията са в посока на по-

екологично чиста политика, но с по-малко бюрокрация и по-ниски производствени 

разходи.  

Какви са ползите за производителите от мерките за по-екологично чисто 

земеделие? 

Бъдещата селскостопанска политика ще се радва на по-голяма легитимност в очите 

на обществото. Ние трябва да се погрижим за природните ресурси, но в същото време 

трябва да вземем предвид и икономическите и социалните аспекти. Ето защо ние 

въведохме инструменти за управление на риска и взехме мерки за укрепване на 

организациите на производителите.  

Делът на ОСП в бюджета на ЕС е съществен - около 40%. Какво бихте искали да 

кажете на правителствата на страните-членки в момента, в който те се опитват да 

постигнат споразумение за многогодишната финансова рамка? 

В този конкретен момент бих искал да обърна внимание на Съвета, че селското 

стопанство и хранителната индустрия са секторите, които увеличават продукцията си, 

износа си и създават работни места. Ние трябва да ги подкрепим, защото това е една 

възможност за създаване на работни места и растеж в ЕС. 

Затова се надявам средствата за селско стопанство да не бъдат намалени 

значително. Иначе компромисите, които бяха постигнати в парламентарната комисия, 

няма да оцелеят в пленарна зала 

 

 

40 години по-късно: как членството в ЕС промени Дания, 

Ирландия и Великобритания 

 

През този месец се навършват 40 години, откакто Дания, 

Ирландия и Великобритания станаха членки на 

предшествениците на ЕС - Европейските общности. Тогава 

Европа преминаваше през тежък стопански период и членството 

бе разглеждано като стимул за икономически подем. То също 

така доведе до увеличаване на броя на депутатите в 

Европейския парламент с 58 представители на новите членки. 

Помолихме трима от най-дълго служилите депутати от 

тези страни за коментар за извървения път през тези 4 десетилетия.  

Ане Йенсен (АЛДЕ, Дания), Джим Хигинс (ЕНП Ирландия) и Дейвид Мартин (С&Д, 

Великобритания) оценяват положително влиянието на членството върху своите страни, 

като посочват, че то е помогнало за икономическо сближаване с техните европейски 

съседи. Предизвикателството според тях сега е как да се надгради над вече постигнатото.  

Ане Йенсен (АЛДЕ, Дания) 

Присъединяването към ЕС преди 40 години беше в интерес на Дания, не на 

последно място заради силния износ на селскостопанска продукция към Великобритания. 

Оттогава насам датската икономика се възползва от възможностите на Единния 

пазар на ЕС и се превърна в модерна отворена икономика, разчитаща на износ на 

промишлени стоки към другите страни-членки. Бъдещото предизвикателство е пълното 

интегриране в ЕС чрез премахване на 4-те области, в които Дания си запазва правото да 

не участва в общите политики. 

Джим Хигинс (Ирландия, ЕНП) 
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Ирландия едновременно допринася и печели съществено от членството си в ЕС. 

Единният пазар позволи на нашата малка страна да стане част от най-големия 

търговски блок в света. Ясен резултат от влизането в ЕС беше силният ръст на износа. 

Ирландските потребители също така спечелиха от повишената 

конкурентоспособност, която се отрази на качеството и стойността на услугите и стоките. 

Финансирането от ЕС имаше ключова роля за изграждането на ирландската 

инфраструктура и за регионалното развитие. 

С ръста и просперитета на световните пазари ключово за бъдещето на ЕС ще бъде 

сключването на търговски споразумения. Изследователската дейност и иновациите ще 

бъдат насърчени, за да бъдат европейските компании конкурентни на световната сцена. 

Изграждането на банков съюз ще укрепи еврото и ще създаде по-стабилна среда 

за инвестиции, а оттук и работни места.  

Дейвид Мартин (С&Д, Великобритания) 

От присъединяването си към Европейския съюз Великобритания извървя пътя от 

страна с островен манталитет и имперско минало към активен член на един от най-

вълнуващите политически проекти в човешката история - проектът за превръщането на 

войната между страните-членки в нещо невъзможно. Ние се променихме от страна със 

силни класови разделения и с различия в разбиранията за лоялност към страна и 

общество и се придвижихме в посока на преобладаващото течение в европейската 

социалдемокрация. 

Вярвам, че ЕС се развива на големи скокове: такива бяха първоначалният Римски 

договор, гаранцията за мир, възможността да живееш и работиш в която и да е страна-

членка, единната валута, обединението на Източна и Западна Европа. Ние извървяхме 

дълго пътешествие. Остава още път от гледна точка на развитието и на социалното 

равенство, но вярвам, че по света ще има още много съюзи, които ще се обединят по 

модела на ЕС. 

 

 

Депутати искат демократичен контрол върху 

решенията за икономическата политика 

 

Парламентите трябва да получат повече контрол 

върху процеса на координиране на политиките на 

страните-членки в сферите на икономиката, бюджета и 

заетостта, настояха депутати от Европейския и от 

националните парламенти по време на срещата си на 29-30 

януари 2013 г., посветена на Европейския семестър. Един 

от акцентите на дискусията бе неотложната нужда за борба с безработицата, но мненията 

относно това дали Европа трябва да продължи с бюджетната дисциплина или трябва да 

заложи на растежа се различаваха.  

Европейският семестър  

Основна тема на дебата беше Европейският семестър, ежегодният цикъл на 

икономическа координация в рамките на ЕС. Той започва с определяне на 

общоевропейски приоритети, преминава през формулирането на конкретни препоръки 

към страните-членки, които се приемат от Съвета, и завършва с прилагането на мерките 

от националните правителства и парламенти при подготовката на бюджета за следващата 

година. 

По време на дискусията председателят на бюджетната комисия на ЕП Ален 

Ламасур (ЕНП, Франция) обясни нуждата от процеса на координация с 

взаимозависимостта между националните бюджети на страните-членки: "Населението на 

Ирландия е по-малко от 1% от общото население на ЕС, а БВП на Гърция е по-малък от 

2% от целия БВП на ЕС. И въпреки това, ние се занимаваме с техните бюджетни 

проблеми от дълго време. 
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Реформи и бюджетна дисциплина 

Новата система на икономическо управление трябва да подлежи на засилен 

демократичен контрол от страна на Европейския парламент и на националните 

парламенти, посочиха участниците в конференцията и предупредиха, че в противен 

случай гражданите могат да се обърнат срещу реформите.  

В същото време липсваше съгласие дали бюджетните ограничения трябва да 

продължат да бъдат предписвани като рецепта за преодоляване на кризата. 

Председателят на комисията по заетост в ЕП Первенш Берес (С&Д, Франция) например 

посочи, че в последно време няколко икономисти са признали, че са подценили 

отрицателния ефект от мерките за ограничаване на бюджетните разходи върху заетостта 

и социалните условия. 

Младежка безработица 

Депутатите от Европейския и националните парламенти обърнаха специално 

внимание върху тежката ситуация с младежката безработица, която приближава 25% в 

ЕС. Те посочиха, че въвеждането на схеми за гарантиране на заетост, стаж или обучение 

за младите хора е една от конкретните стъпки за избягване на риска от появата на 

"загубено поколение". 

 

 

Мали: "Жалко е, че тактическите бойни групи на ЕС не се 

използват" 

 

Призивът на Франция за подкрепа в кампанията й срещу 

ислямистите в Мали бе посрещнат със смесени реакции от другите 

страни-членки. Въпреки че ЕС предлага да обучи малийската армия, 

подкомисията на ЕП за сигурност и отбрана заяви, че Европа трябва да 

използва и тактически бойни групи, които са военни единици за бърза 

международна намеса. Разговаряхме с председателя на подкомисията 

Арно Данжан (ЕНП, Франция) за Мали и за трудностите пред Общата 

политика на ЕС за сигурност и отбрана.  

Защо подкомисията по сигурност и отбрана препоръчва 

използването на тактически бойни групи на ЕС в Мали? Не може ли ЕС да предложи и 

други форми на подкрепа? 

Бихме могли да обмислим различни форми на подкрепа. Но тези тактически групи 

със своята гъвкавост биха представлявали най-подходящият инструмент за реакция на 

кризата, веднъж след като бъдат разположени. Европейският парламент, както всички 

наблюдатели, отбелязва, че тези групи никога не са били използвани, те остават един 

абстрактен инструмент. Този инструмент би бил особено подходящ за отговор на кризи 

като тази в Мали.  

Тактическата група, която се намира в момента в готовност, се състои от сили от 

Франция, Полша и Германия. Тези три страни подкрепят даването на нов импулс на 

европейската политика за сигурност и отбрана и имат доста високи амбиции в тази 

област. Съжалявам, че един от инструментите, с които разполага европейската политика 

за отбрана, не се използва.  

Имаме ли нужда от общ военен отговор от страна на ЕС на общи заплахи? 

Смятам, че основната причина за съществуването на европейската политика за 

сигурност и отбрана е да предложи единен отговор в съответствие с възможностите на 

всяка една страна. Военните възможности на 27-те страни-членки са много различни, но 

това не пречи на всяка една да помогне според силите си. Жалко е, че в мисиите в 

рамките на политиката за сигурност и отбрана участват все по-малък брой страни.  

Как се отразява кризата върху създаването на истинска европейска отбранителна 

политика: помага или пречи тя? 



Седмичен бюлетин Брой 4 
4 февруари 2013 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
9 

И двете. Ние бихме искали тя да се превърне в стимул за страните с бюджетни 

проблеми, които имат по-малко средства за отбрана. За съжаление, това, което 

забелязвам за момента, е, че кризата прави нещата по-сложни. Трябва да призная, че не 

виждам кои са инициативите в момента, които биха ни помогнали да излезем от тази 

ситуация. 

 

 

 

Парламентът разглежда нормите на шумово замърсяване от новите автомобили 

 

На 6 февруари 2013 г. Европейският парламент ще се произнесе по предложение 

на Комисията за налагане на по-строги ограничения за шумовите емисии от новите 

автомобили. Докладът на Мирослав Узки (ЕКР, Чехия) призовава за нова схема за 

етикетиране, която да информира потребителите за шума от новите модели.  

Данни на Европейската агенция за околната среда показват, че около половината 

градско население в ЕС е подложено на силен шум от пътния трафик. Това може да 

доведе до физическа умора, да наруши нормалното функциониране на органите и да 

причини сърдечни и други заболявания. 

Предложението на Комисията 

Ограниченията за нивата на шума от превозните средства не са променяни от 1996 

г. въпреки повишаващия се трафик. Сега Комисията предлага по-строги лимити за новите 

леки автомобили и камиони, които да влязат в сила на два етапа - първият 2 години след 

влизане на правилата в сила, а вторият след още 3 години. Намалението за леките 

автомобили се предлага да бъде от 72 децибела на 70 и 68 децибела, а за камионите с 

тегло над 12 тона - от 81 на 80 и на 78 децибела. 

Друга част от законодателното предложение касае въвеждането на шумов сигнал 

при хибридните и електрическите автомобили, който да предупреждава пешеходците за 

приближаващото превозно средство. Тези системи обаче се предлага да останат 

незадължителни, като в случай, че се използват, те следва да съблюдават общите 

ограничения за шума. 

Позицията на парламентарната комисия  

Парламентарната комисия по околна среда прие доклад по темата на 18 декември 

2012 г., с който подкрепи като цяло предложението на Комисията, но поиска въвеждането 

на новите гранични стойности да стане наведнъж 6 години след влизането на правилата в 

сила.  

В същото време депутатите призовават за въвеждането на етикетиране относно 

излъчвания шум от превозните средства, което да даде на потребителите възможността за 

информиран избор при покупка.  

Текстът ще бъде разгледан в пленарно заседание на 5 февруари и ще бъде 

гласуван на следващия ден. 

 

 

 

Сомалийският президент Хасан Шейх Мохамуд търси 

подкрепа в ЕП 

 

Сомалийският президент Хасан Шейх Мохамуд се срещна 

на 31 януари 2013 г. с председателя на Европейския парламент 

Мартин Шулц и отправи апел за помощ за изграждането на силна 

парламентарна институция в страната. В отговор г-н Шулц похвали усилията му за мир и 

изграждане на държавността и посочи връзката между стабилността в Африка и 

стабилността в Европа. Г-н Мохамуд говори също така пред депутатите от комисиите по 

развитие и външни работи на ЕП за ситуацията в Сомалия.  
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"Днес ние имаме по-добро правителство и парламент, които се опитват да дадат 

най-доброто от себе си. Ние сме стигнали дотук благодарение на европейската помощ. 

Благодарни сме на нашия традиционен партньор и бихме искали да помолим за 

допълнителна подкрепа, особено от Европейския парламент, за да можем да изградим 

силен и способен законодателен орган", заяви сомалийският президент, който беше 

избран на този пост през септември 2012 г. 

"Бих искал да Ви поздравя за предприемането на първите важни стъпки в много 

трудната задача за изграждане на държавността, налагането на мир и подобряването на 

всекидневието на сомалийския народ", каза Мартин Шулц на госта си. Двамата 

приветстваха възможността за сътрудничество между сомалийския парламент и ЕП. 

 

 

 

ЕП разисква обществената отговорност на бизнеса 

 

Има ли бизнесът ангажимент към обществото или 

той трябва да бъде свободен да преследва своята 

икономическа изгода? На 5 февруари 2013 г. по време на 

пленарното заседание Европейският парламент ще 

разгледа два доклада, които засягат корпоративната 

социална отговорност и нейната връзка с устойчивото 

икономическо възстановяване. Гласуването по докладите е в сряда.  

Какво представлява корпоративната социална отговорност? 

Корпоративната социална отговорност е термин, който се отнася към влиянието на 

предприятията върху различни аспекти от обществения живот: социални, екологични, 

свързани с правата на човека или със защитата на потребителите. 

Примери за добри практики в тази насока могат да бъдат използването на 

слънчева енергия в производствения процес, работата с местни доставчици, екологичното 

почистване на продуктите, както и разработването на програми за специални грижи за 

служителите. 

Европейската комисия публикува в края на 2011 г. стратегия за насърчаване на 

отговорното социално поведение на фирмите с цел създаване на условия за устойчиво 

развитие в средносрочен и дългосрочен план. В отговор две парламентарни комисии са 

подготвили свои незаконодателни доклади по темата. 

Възможност за диалог 

Автор на доклада на правната комисия е Рафаеле Балдасаре (ЕНП, Италия). Той се 

противопоставя на идеята бизнесът да поеме част от отговорността на обществените 

институции за налагане на социални и екологични норми, но в същото време приветства 

по-тясното обвързване на бизнес стратегиите с нуждите на обществената среда. Това 

може да стане чрез разработването на иновативни решения като екологично чисти 

продукти или интелигентна транспортна система. 

Г-н Балдасаре заявява: "Важно е да поставим дебата за корпоративната социална 

отговорност в по-общ план, който гарантира, че дейността в тази насока остава 

доброволна, но предоставя възможност за диалог за регулативни мерки, ако такива са 

подходящи." 

Възстановяване на доверието 

Докладът на комисията по социални въпроси и заетост поставя акцента върху 

нуждата компаниите да демонстрират своя социален ангажимент, като създават работни 

места с адекватно заплащане, работят активно по решаване на въпросите, свързани с 

трудовите заболявания, и насърчават етичните практики по цялата верига на 

производство. 

Докладчикът Ричард Хауит (С&Д, Великобритания) отбелязва: "Изграждането на 

доверие е основополагащо ... за европейското икономическо възстановяване. 
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Корпоративната социална отговорност може и да е отговорност на бизнеса, но 

задължение на Европа е да работи с бизнеса, за да му помогнем да я осъществи". 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Схемата на ЕС за предлагане на плодове в училищата се 

оказва успешна 

 

28.01.2013 г. 

 

На заседанието на Съвета по селско стопанство от 28 януари 

2013 г. Комисията представи оценка на функционирането на 

европейската схема за предлагане на плодове в училищата за 

първите три години. Първите резултати са успешни.  

Чрез тази схема, обхващаща целия ЕС, на учениците се 

предлагат пресни плодове и зеленчуци, както и преработени 

продукти. Разпространяването им е придружено от кампании за 

разясняване на съответните ползи за здравето и укрепване на връзката със селското 

стопанство, например чрез посещения на стопанства или уроци по градинарство. 

Докладът за оценка показва, че за периода 2010—2011 г. повече от 8 милиона 

деца и 54 000 училища са се възползвали от схемата за предлагане на плодове в 

училищата, която е въведена през 2009 г. Краткосрочните резултати сочат, че схемата е 

довела до увеличаване на приема на плодове и зеленчуци при децата и че ако бъде 

продължена, това би могло да окаже трайно влияние върху хранителните им навици. 

Основната цел е превенцията и борбата с наднорменото тегло и затлъстяването. В 

ЕС 22 милиона деца са с наднормено тегло, а 5,1 милиона страдат от затлъстяване, като 

техният брой продължава да нараства. Схемата е насочена към деца от детската градина 

до завършване на средното образование, и по-специално ученици на възраст 6—10 

години и деца в неравностойно положение с по-скромен социално-икономически 

произход, които по принцип включват по-малко плодове и зеленчуци в хранителния си 

режим. 

ЕС съфинансира национални програми до 50 %, а в по-бедните региони на Съюза 

— до 75 %. Останалата част се финансира от държавите членки и/или от частни 

източници. В момента участват 24 държави членки. Схемата води и до създаване на 

допълнително търсене на плодове и зеленчуци. 

За повече информация: 

Информационна бележка (pdf, en) 

Схема за предлагане на плодове в училищата (Комисия) 

Доклад на Комисията относно схемата за предлагане на плодове в училищата 

(18.12.2012 г.) 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/agricult/135021.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/documents/documents/com2012-768_bg.pdf
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Източник: страницата на Съвета 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

На 1 януари 2013 г. в полунощ Ирландия пое 

ротационното председателство на Съвета на Европейския 

съюз (ЕС). Ирландското председателство ще постави 

акцент в работата си върху стабилността, работните 

места и растежа.  

2013 г. ще отбележи началото на „нов етап в 

стремежа на Европейския съюз за възстановяване“. При 

представянето на приоритетите на председателството 

заместник министър-председателят (Tánaiste) Eamon Gilmore и министърът по 

европейските въпроси Lucinda Creighton заявиха пред представители на медиите, че 

„ирландското председателство на Съвета на ЕС ще се стреми да осигури стабилност, 

която да генерира работни места и растеж“. 

Приоритетите са определени въз основа на настоящата програма от законодателни 

актове и инициативи на ЕС. Наред с останалото, те включват: 

 

трайна стабилност, като се започне с обновяване на икономическото управление в 

Европа; 

специално внимание за младежката безработица; 

законодателство за насърчаване на цифровата икономика и мерки, насочени към 

малките и средните предприятия; 

акцент върху потенциала на природните ресурси, както земните, така и морските; 

насърчаване на търговски споразумения и продължаване на процеса на 

разширяване. 

Ирландия възнамерява да изпълнява председателските функции като 

безпристрастен посредник и партньор на държавите членки и институциите. 

2013 г. бележи 40-та годишнина на членството на Ирландия в ЕС, която ще 

изпълнява ротационното председателство за седми път. Пълната програма на 

ирландското председателство ще бъде обявена в началото на януари 2013 г. 

 

 

Уебсайт на ирландското председателство 

Програма и приоритети на ирландското председателство 

 

 

 

 

http://www.eu2013.ie/
http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-the-presidency/programme-and-priorities/
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Новини от Европейската комисия 

 

Регионални проекти в светлината на прожекторите - 01/02/2013 г. 

 

С наградите RegioStars се отличават някои от най-добрите регионални проекти, 

финансирани от ЕС. 

Петте отличени проекта демонстрират новаторство в насърчаването на 

интелигентен, устойчив растеж от полза за хората, околната среда и икономиката.  

Те са сред стотиците хиляди проекти, получаващи средства от фондовете на ЕС за 

регионално развитие. Победителите в конкурса RegioStars за 2013 г. във всяка от 

категориите са: 

UPTEC , интелигентен растеж – научно-технологичният парк на 

Университета в Порто вече е помогнал на 110 фирми, включително на 95 новосъздадени 

фирми, 5 големи компании и 5 частни центъра за иновации. Създадени са били близо 800 

работни места за студенти, което е допринесло за силния икономически растеж в 

региона. 

Enworks , устойчив растеж – службата за екологична подкрепа помага на 

малки фирми в Северозападна Англия да използват ресурсите по по-ефективен начин. В 

резултат от дейността ѝ предприятията са установили възможности за икономии от 95 

млн. евро. Екологичните подобрения са допринесли за създаване или запазване на близо 

960 работни места. 

Индивидуални възможности за заетост , приобщаващ растеж – полският 

проект в Елблаг предоставя професионални съвети за заетост на хора над 45 години, 

които отдавна са без работа. Около 80 % са намерили работа и благодарение на 

продължаващата подкрепа 9 от всеки 10 от тях все още работят 15 месеца по-късно.  

Квартално управление в Берлин , необлагодетелствани градски райони 

(CityStar) – проектът е довел до въвеждане на управителни органи в по-слабо развити 

райони в Берлин, като по този начин се е засилило участието на местни жители в 

програмите за подобряване на тяхното качество на живот. 

Към работата , информиране на обществеността – литовският проект е довел 

до създаване на серия от видеоклипове за телевизията, поставящи под въпрос 

отношението към глухите хора. Създадени бяха пилотни центрове за заетост на хората 

със слухови увреждания, които са помогнали на две трети от посетилите ги да намерят 

работа. 

За тазгодишните награди кандидатстваха рекорден брой проекти - 149. 

Победителите получиха своите награди на 31 януари на церемония в Брюксел.  

Кандидатурите за наградите за 2014 г. трябва да бъдат изпратени до 19 

април 2013 г. Финалистите ще могат да представят проектите си пред независимо жури 

по време на годишната конференция за представителите на местното и регионалното 

управление (7-10 октомври).  

Повече за регионалната политика на ЕС 

 

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1202&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1202&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1202&LAN=PT
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1223&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1223&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1262&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1262&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1262&LAN=PL
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1282&LAN=DE
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1282&LAN=DE
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1282&LAN=FR
http://www.esparama.lt/2007-2013/en
http://www.esparama.lt/2007-2013/en
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_bg.cfm
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Железопътен транспорт: по-голяма конкуренция, по-добри 

услуги - 30/01/2013 г. 

 

Нови предложения за отваряне на националните 

железопътни мрежи за конкуренция, увеличаване на 

инвестициите и предлагане на по-голям избор и по-добри услуги 

на пътниците. 

Европейската комисия предлага мерки [91 KB] за 

отваряне на националните железопътни мрежи за по-голяма конкуренция. 

Предложенията имат за цел да се увеличат инвестициите и да се подобрят 

предоставяните на пътниците услуги. 

Железопътният транспорт не само представлява безопасен и ефективен транспорт, 

благодарение на който има по-малко задръствания по пътищата – той също така 

допринася за повишаване на енергийната сигурност и намаляване на въглеродния 

отпечатък на ЕС. 

Същевременно все по-малко хора пътуват с влак в Европа и се усеща сериозна 

липса на инвестиции за модернизиране и разширяване на мрежата. Пакетът от мерки за 

жп транспорта е част от стратегията на ЕС за обръщане на тази негативна тенденция.  

Намаляване на бюрокрацията и разходите 

В предложенията се предвижда прехвърляне на отговорността за издаване на 

разрешения за жп превозни средства и на сертификати за безопасност на операторите от 

националните правителства на Европейската железопътна агенция .  

Това ще ускори издаването на разрешения, ще позволи на железопътните 

компании да реализират икономии на стойност 500 милиона евро до 2025 г. и ще насърчи 

навлизането на нови оператори на пазара. 

Осигуряване на по-добро качество и по-голям избор 

С предложените правила всички национални пътнически мрежи ще бъдат отворени 

за конкуренция – включително обществените поръчки за управление на мрежи, които са 

публична собственост. 

В съчетание с други реформи предложенията ще доведат до изграждане на повече 

железопътни линии и разширяване на железопътната мрежа на ЕС. Ползите за пътниците 

и операторите се изчисляват на 40 милиарда евро до 2035 г.  

В момента повече от 90 % от пътуванията с влак в ЕС се извършват по линии, 

които са публична собственост. Само в Швеция и Обединеното кралство пазарите са 

изцяло отворени. Германия, Австрия, Италия, Чехия и Нидерландия са отворили частично 

своите пазари.  

Подобряване на ефективността 

Нови правила ще дадат на независими управители на линиите оперативна и 

финансова независимост от превозвачите. Така ще се премахнат потенциалните 

конфликти на интереси и превозвачите ще имат достъп до всички мрежи без 

дискриминация.  

Защита на работниците 

Предложенията би трябвало да доведат до създаване на нови и по-добри работни 

места, какъвто е опитът в страните от ЕС с отворени за конкуренция железопътни мрежи.  

Правилата на ЕС ще позволят на правителствата да изискват от новите 

изпълнители да наемат заетите в дадения момент работници при прехвърлянето на 

обществени поръчки за услуги.  

Следващи стъпки 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/01/doc/com(2013)-25-communication_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/01/doc/com(2013)-25-communication_de.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/01/doc/com(2013)-25-communication_fr.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/index_en.htm
http://www.era.europa.eu/
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Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и правителствата 

на страните от ЕС.  

Още за политиката на ЕС в областта на железопътния транспорт  

Още за транспорта  

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода декември 2012 г. 

 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО 

ДЕЙНОСТТА, ИЗВЪРШЕНА В РАМКИТЕ НА ВЪНШНИЯ МАНДАТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2011 Г. –

COM(2012) 637 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

прилагането на Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 

исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите 

- COM(2012) 635 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 

функционирането на местното шенгенско сътрудничество през първите две години от 

прилагането на Визовия кодекс - COM(2012) 648 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

флуорсъдържащите парникови газове - COM(2012) 643 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ CARS 

- 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост 

в Европа - COM(2012) 636 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД (2011 г.) - 

COM(2012) 642 Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията на Европейския 

съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация относно 

присъединяването на Република Таджикистан към Световната търговска организация - 

COM(2012) 646 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно изпълнението на Препоръка на 

Съвета (2009/C 151/01) относно безопасността на пациентите, включително 

профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи, въз основа на 

докладите на държавите членки - COM(2012) 658 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Доклад относно прегледа на европейската политика спрямо недостига на вода и сушите - 

COM(2012) 672 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

План за опазване на водните ресурси на Европа - COM(2012) 673 Досие на документа 

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19689/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19679/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19684/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19686/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19691/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19692/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19705/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19706/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19766/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19768/
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО 

ХРАНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ СЪСТАВКИ, КОИТО СА ОБРАБОТЕНИ С ЙОНИЗИРАЩО 

ЛЪЧЕНИЕ, ЗА 2011 г. – COM(2012) 659 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - За 

постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар - COM(2012) 

663 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Състоянието 

на европейския пазар на въглеродни емисии през 2012 г. - COM(2012) 652 Досие на 

документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - План за 

действие за намаляване на инцидентния улов на морски птици в риболовните уреди - 

COM(2012) 665 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на 

дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки - COM(2012) 614 

Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад за 

оценка на прилагането и въздействието на мерките, предприети в съответствие с 

Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол - COM(2012) 660 Досие 

на документа 

 

Околна среда  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението 

на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) - Планове за управление на речните 

басейни - COM(2012) 670 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Принос на 

Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) за осъществяването на 

съществуващите задължения, ангажименти и инициативи на държавите членки или на ЕС 

на равнище ЕС или на международно равнище в областта на защитата на околната среда 

за морските води – COM(2012) 662 Досие на документа 

 

Правосъдие, свобода и сигурност  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Балансът между половете в ръководството на предприятията: в подкрепа на 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж - COM(2012) 615 Досие на документа 

 

Предприятия и промишленост 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 

Установяване на подходящи връзки между ЕС и Европейската космическа агенция - 

COM(2012) 671 Досие на документа 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19774/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19776/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19786/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19786/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19787/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19791/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19795/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19795/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19773/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19790/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19794/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19775/
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

L 27 

Година 56 

29 януари 2013 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 78/2013 на Съвета от 17 януари 2013 година за 

налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното 

мито върху вноса на някои видове принадлежности за тръбопроводи от желязо или 

стомана с произход от Русия и Турция. 

Регламент (ЕС) № 79/2013 на Комисията от 28 януари 2013 година за въвеждане 

на регистрационен режим за вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 80/2013 на Комисията от 28 януари 2013 година за 

установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

L 28 

Година 56 

30 януари 2013 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 81/2013 на Комисията от 29 януари 2013 година 

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2011 по отношение на досиета с 

микроданни за предаване на данни. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013 на Комисията от 29 януари 2013 година 

за определяне на правилата за прилагане на тарифна квота за внос на сушено и 

обезкостено говеждо месо с произход от Швейцария. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 83/2013 на Комисията от 29 януари 2013 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2013/65/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2012 година съгласно 

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно достатъчната степен 

на защита на личните данни от страна на Нова Зеландия (нотифицирано под номер 

C(2012) 9557). 

 

L 29 

Година 56 

30 януари 2013 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 година относно 

каталога на фуражните суровини. 

 

 

 



Седмичен бюлетин Брой 4 
4 февруари 2013 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
18 

 

 

L 30 

Година 56 

30 януари 2013 г. 

НАСОКИ 

2013/47/ЕС 

Насоки на Европейската централна банка от 5 декември 2012 година относно 

Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в 

реално време (TARGET2). 

 

L 31 

Година 56 

31 януари 2013 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението под формата на 

размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Държавата Израел, от друга 

страна, за изменение на приложенията към протоколи 1 и 2 на Евросредиземноморското 

споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 

една страна, и Държавата Израел, от друга страна. 

Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство 

в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и 

Европейския съюз. 

 

2013/66/ЕС 

Решение на Съвета от 29 ноември 2012 година за сключването на Споразумението 

под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Държавата 

Израел, от друга страна, за изменение на приложенията към протоколи № 1 и № 2 от 

Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и 

техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 84/2013 на Комисията от 30 януари 2013 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

ДИРЕКТИВИ 

Директива 2012/47/ЕС на Комисията от 14 декември 2012 година за изменение на 

Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка 

на свързаните с отбраната продукти. 

 

РЕШЕНИЯ 

2013/67/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 29 януари 2013 година за изменение на 

Решение 2004/416/ЕО относно временни спешни мерки по отношение на някои цитрусови 

плодове с произход от Бразилия (нотифицирано под номер C(2013) 339). 

 

L 32 

Година 56 

1 февруари 2013 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 
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Регламент (ЕС) № 85/2013 на Съвета от 31 януари 2013 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху 

икономическите и финансовите отношения с Ирак. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 86/2013 на Съвета от 31 януари 2013 година за 

прилагане на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни 

мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на 

положението в Афганистан. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 87/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година 

за поправка на текста на полски език на Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 

относно стандартите за търговия с маслиново масло. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 88/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година 

за изменение на Решение 2007/777/ЕО и Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на 

вписванията за Украйна в списъците на трети страни, от които е разрешен вносът в Съюза 

на някои меса, месни продукти, яйца и яйчни продукти. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 89/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 90/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година 

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 

февруари 2013 година. 

 

РЕШЕНИЯ 

2013/68/ЕС 

Решение на Съвета от 28 януари 2013 година за назначаване на член от Белгия и 

заместник-член от Белгия в Комитета на регионите. 

 

2013/69/ЕС 

Решение на Съвета от 28 януари 2013 година за назначаване на заместник-член от 

Чешката република в Комитета на регионите. 

 

2013/70/ЕС 

Решение на Съвета от 28 януари 2013 година за назначаване на член от Италия в 

Комитета на регионите. 

Решение 2013/71/ОВППС на Съвета от 31 януари 2013 година относно временното 

приемане на някои палестинци от държави—членки на Европейския съюз. 

Решение 2013/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2013 година за изменение на 

Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица 

и образувания с оглед на положението в Тунис. 

Решение за изпълнение 2013/73/ОВППС на Съвета от 31 януари 2013 година за 

изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу 

определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в 

Афганистан. 

 

L 33 

Година 56 

2 февруари 2013 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Бележка във връзка с влизането в сила на Споразумение за търговията с банани 

между Европейския съюз и Съединените американски щати. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 91/2013 на Комисията от 31 януари 2013 година 

за определяне на специфични условия, приложими към вноса на фъстъци от Гана и 
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Индия, на бамя и листа от къри от Индия и на семки от диня от Нигерия, и за изменение 

на регламенти (ЕО) № 669/2009 и (ЕО) № 1152/2009 на Комисията. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 92/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 година 

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 700/2012 по отношение на 

намаляването на португалските риболовни квоти за атлантическа треска, гренландска 

камбала и морски костур и испанската риболовна квота за северен пагел в някои зони. 

Регламент (ЕС) № 93/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 година за определяне 

на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно 

хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на 

индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 94/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 година 

за изменение на Регламент (ЕС) № 162/2011 по отношение на интервенционните 

центрове за ориз в Испания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 95/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 година 

за разрешаване на препарат от Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M като фуражна 

добавка за всички риби, различни от пъстървови риби (притежател на разрешителното 

Lallemand SAS). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 96/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 година 

за разрешаване на препарат от Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 и препарат от 

Lactobacillus casei ATTC PTA 6135 като фуражни добавки за всички животински видове. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 97/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 година 

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на 

някои плодове и зеленчуци. 

 

 

 

 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 

Издание относно болестите в Европа за 2010 г. 

ЕС 1643 

 

European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis 

Издание относно раковите болести в ЕС 

ЕС 1644 

 

Children and AIDS 

Доклад за децата и болестите 

ЕС 1645 

 

Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence – based policy making – 

UNICEF 

Издание относно преодоляването на различията при децата 

ЕС 1646 
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Core commitments for children in humanitarian action 

Издание относно основната грижа за децата в хуманитарната дейност 

ЕС 1647 

 

Forestry in the EU and the world: A statistical portrait 

Издание относно горите в ЕС и в света – 2011 г. 

ЕС 1648 

 

European competitiveness report – 2010 

Доклад за конкурентоспособността за 2010 г. 

ЕС 1649 

 

The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency: January - 

June 2011 

Издание относно европейския икономически и социален комитет по време на 

унгарското председателство 

ЕС 1650 

 

Industrial relations in Europe – 2010 

Индустриални връзки в Европа – 2010 

ЕС 1651 

 

Europe’s energy position - Annual report 2010 

Доклад за енергийната позиция в Европа за 2010 г. 

ЕС 1652 

 

Demography report 2010: Eurostat 

Доклад за демографията в ЕС за 2010 г. 

ЕС 1653 

 

SOLVIT – report 2010 

Доклад за СОЛВИТ за 2010 г. 

ЕС 1654 

 

2010 Annual report on the Functioning and Development of the Your Europe Advice service 

Годишен доклад относно функционирането и развитието на европейската 

съветническа служба за 2010 г. 

ЕС 1655 

 

Strategy for equality between women and men: 2010-2015 

Стратегия относно равенството между мъжете и жените: 2010-2015 

ЕС 1656 

 

Report on progress on equality between women and men in 2010 

Доклад относно напредъка за равенството между мъжете и жените за 2010 г. 

ЕС 1657 

 

The Social Dimension of the Europe 2020 strategy: A report of the social protection committee 

– 2011 

Социалното измерение в стратегията ЕВРОПА 2020 

ЕС 1658 

 

European agency for Safety and Health at Work – Annual report 2010 
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Годишен доклад за 2010 година на Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа 

ЕС 1659 

 

Youth employment measures: European employment Observatory Review – 2010 

Мерки относно заетостта при младежта – преглед за 2010 г. 

ЕС 1660 

 

Second biennial Report on social services of general interest 

Втори доклад относно социалните служби от общ интерес 

ЕС 1661 

 

Joint research center – annual report 2010 

Годишен доклад на изследователския център на ЕС за 2010 г. 

ЕС 1662 

 

A field guide to the main languages of Europe 

Ръководство за основните езици в Европа 

ЕС 1663 

 

European center  for disease prevention and control – summary of key publications – 2010 

Издание на европейския център за превенция и контрол на заболяванията за 

2010 г. 

ЕС 1664 

 

European economy – Capital flows to converging European economies from boom to drought 

and beyond 

Издание относно капиталовите потоци за 2011 г. 

ЕС 1665 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2010 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2010 г. 

ЕС 1666 

 

European economy – The economic adjustment programme for Greece 

Издание относно икономическата програма за Гърция за 2011 г. 

ЕС 1667 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2011 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2011 г. 

ЕС 1668 

 

European economy – The economic adjustment programme for Portugal – 2011 

Издание относно икономическата програма за Португалия за 2011 г. 

ЕС 1669 

 

Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU commission assessments - 

2011 

Икономическа програма на страните кандидатки за членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1670 

 

European economy – Economic and fiscal programmes of potential candidate countries: EU 

commission assessments – 2011  
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Издание относно икономическа и фискална програма на страните кандидатки за 

членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1671 

 

European economy – Progress towards meeting the economic criteria for accession: the 

assessments of the 2011 progress reports and the opinion (Serbia)  

Издание относно напредъка на икономиката на Сърбия в предприсъединяването 

към ЕС 

ЕС 1675 

 

European economy: The EU’s neighboring economies: coping with new challenges - 2011 

Издание относно предизвикателствата в икономиките на страните съседки на ЕС 

за 2011 г. 

ЕС 1676 

 

Report on the risk assessment of mephedrone in the framework of the Council decision of new 

psychoactive substances  

Издание относно наркотичните вещества за 2011 г.  

ЕС 1678 

 

European economic forecast - 2011 

Икономическо издание относно европейската икономика за 2011 г. 

ЕС 1679 

 

Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1683 

 

Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 

ЕС 1684 

 

The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 

Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 

ЕС 1685 

 

Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 

ЕС 1686 
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Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 

ЕС 1687 

 

JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 

ЕС 1688 

 

Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 

ЕС 1689 

 

Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 

Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  

ЕС 1690 

 

Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 

ЕС 1692 
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