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Седмичен бюлетин Брой 2
18 януари 2010г.

Тема на седмицата

Днес, понеделник  18 януари 2010г. се очаква 
мнението на правната служба в ЕП за Румяна Желева

Правната служба на Европейския парламент се очаква 
да  се  произнесе  в  понеделник  (18  януари 2010г.)  по 
редовността  на  декларацията  за  финансови  интереси, 
попълнена от Румяна Желева в качеството й на евродепутат 
в предишния мандат на ЕП. 

Предполага се, че юристите не са открили формални нередности и нарушения. Агенция 
"Франс  прес"  коментира,  че  "ЕП  ще  изчисти  името  на  българския  кандидат  за 
еврокомисар".

Комисията по развитие, която проведе изслушването на г-жа Желева, която сега е 
кандидат за член на Европейската комисия в екипа "Барозу - II", поиска проверка на 
декларациите й за конфликт на интереси. 

Едва  след като  Правната  служба  на ЕП се  произнесе по случая,  Комисията  по 
развитие  ще  оповести  дали  номинацията  на  Румяна  Желева  е  одобрена.  
Във вторник (19 януари 2010г.) изтича крайният срок за оповестяване на окончателните 
оценки за изслушванията на кандидатите за еврокомисари в ресорните комисии на ЕП. 
Днес,  понеделник  (18  януари 2010г.)  в  Страсбург  започва  пленарна  сесия,  която  се 
очаква  да  бъде  терен  на  конфронтация  между  политическите  групи  в  ЕП  преди 
гласуването на 26 януари 2010г., за когато е насрочено гласуването "ан блок" на новия 
състав на ЕК от страна на евродепутатите. 

Източник: europa.bg

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

2
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Съвместно  изявление  на  председателя  на  Народното  събрание  г-жа  Цецка 
Цачева и председателя на Европейския парламент г-н Йежи Бузек на 11 януари 
2010 г., Брюксел

Йежи  Бузек: Добре  дошла,  госпожо  Председател!  Благодаря  Ви  за  това 
посещение.  Това  е  подходящото  време  да  проведем  обсъждане  между  Европейския 
парламент и един от националните парламенти. 

Моите поздравления по повод 130-та годишнина от приемането на Търновската 
конституция! Благодарим Ви за възможността и да гледаме филма за първото българско 
Народно събрание.

Обсъдихме  много  важни  въпроси,  свързани  със  сътрудничеството  между 
Европейския парламент и националните парламенти. Открои се въпросът за това, че не е 
нужно да се въвеждат нови бюрократични елементи в нашето сътрудничество, трябва да 
има  контакти  между  председатели  и  докладчици  на  парламентарните  комисии. 
Националните  парламенти  поемат  особено  важна  роля  за  цялостния  законодателен 
процес в духа на Общността.

Обсъдихме и много важни икономически въпроси в ЕС и в някои от държавите–
членки, като например трудностите във връзка с енергийните доставки от миналата зима. 
Да се надяваме, че това няма де се повтори през тази зима, няма да сме в положение две 
седмици да нямаме доставки на газ. Да се надяваме, че България и Словакия ще имат 
една по-добра зима.

Обсъдихме и особено важни теми от дневния ред на, за които разговаряхме и с 
министър-председателя на България преди четири месеца. Теми, свързани с вътрешните 
работи,  правосъдието,  ефективната  борба  срещу  организираната  престъпност.  Както 
министър-председателят,  така  и  председателят  на  парламента  на  България  са  поели 
цялата  отговорност  за  ефективни  мерки  за  противодействие  на  организираната 
престъпност. През май месец на срещата в Стокхолм с госпожа Председателя ще имаме 
възможност да продължим тези обсъждания.

Благодаря Ви, госпожо Председател и за поканата да посетя България. Това беше 
чудесна новина за мен!

Цецка Цачева: Изключително съм благодарна на господин Бузек за това, че в 
напрегнатите  дни,  когато  парламента  изслушва  кандидатите  за  еврокомисари,  отдели 
време и направи възможна тази среща.

Споделих със задоволство приоритетите, които той си поставя като председател на 
Европейския парламент, а именно - преодоляване на различията между старите държави 
и новите държави-членки на Европейския съюз.

Респектирана съм от доброто познаване на проблемите в България и в частност на 
нашия обществено-политически живот, както и на проблемите, пред които са изправени 
българският парламент и българското правителство. Загрижеността му за енергетиката на 
България и нашата енергийна стратегия е и загриженост на българския парламент. Аз 
обаче съм особено щастлива от факта, че господин Бузек прие поканата да гостува в 
България и това да стане много скоро, след като госпожа Румяна Желева, по неговите 
думи, е бъдещ еврокомисар,  който от 1 февруари 2010 г.  ще поеме изпълнението на 
своите задължения.

След  тази  среща  аз  съм  убедена,  че  и  занапред  в  лицето  на  господин  Бузек 
българското  Народно  събрание  ще  има  един  добронамерен  партньор,  който  ще  се 
вслушва  в  нашите  проблеми.  И  както  той  подчерта,  в  международен  план  между 
председателите  на  национални  парламенти  и  него  като  председател  на  Европейския 
парламент ще намерим най-верните посоки, така че Лисабонският договор да добие своя 
реалност в нашето ежедневие.

Благодаря  Ви,  господин  Бузек,  че  направихте  възможна  тази  среща  и 
представянето на филм за 130- годишнината на българската Конституция, а така също и 
за факта, че ще ни удостоите с внимание и присъствие при презентацията на този филм.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Годишна работна програма 

На  13    януари  2010  г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове  разгледа точка 3 от Годишната работна програма на Народното 
събрание  по  въпросите  на  Европейския  съюз  за  2009  г.,  а  именно:  Предложение  за 
Регламент  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  пруденциалния  надзор  на 
макроравнище върху финансовата система от страна
на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и Предложение за 
Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка 
във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск. С предложението 
за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извършването на надзор на 
макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на 
Европейски съвет за системен риск се предвижда създаването на Европейски съвет за 
системен риск,  който да бъде отговорен за извършването на надзор на макроравнище 
върху  финансовата  система на Общността.  С този акт  се  създадат  правни условия за 
предотвратяване или намаляване на системните рискове и за избягване на случаите на 
мащабни финансови сътресения. Предложението за Решение на Съвета за възлагане на
специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на 
Европейския съвет за системен риск има за цел да определи специфичните задачи на 
Европейската централна банка по отношение подпомагане дейността на Европейски съвет 
за системен риск. След проведеното обсъждане, Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове подкрепи предложенията и позицията на Министерския 
съвет.

На  13    януари  2010  г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове разгледа точка 3 от Годишната работна програма на Народното 
събрание  по  въпросите  на  Европейския  съюз  за  2009  г.,  а  именно:  Предложение  за 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Европейски банков орган; предложение за Регламент на Европейския 
парламент  и  на  Съвета  за  създаване  на  Европейски  орган  за  застраховане  и 
професионално  пенсионно  осигуряване;  предложение  за  Регламент  на  Европейския 
парламент и на Съвета за  създаване  на Европейски орган за ценни книжа и пазари. 
Възоснова  на  препоръките  от  доклад  на  групата  Ларозиер  от  25  февруари  2009  г. 
Европейската комисия публикува комюнике под надслов „Европейски финансов надзор” 
на 25 май 2009 г.  В Комюникето се очертава виждането на Европейската комисия за 
новата  европейска  финансова  надзорна  рамка.  Според  тази  рамка  се  предвижда 
създаването  на  Европейски  съвет  за  системен  риск,  който  да  оценява  рисковете  за 
стабилността на финансовата система като цяло, както и за ранно предупреждение за 
системни  рискове.  Предвижда  се  също  така  създаването  на  Европейска  система  за 
финансов надзор, която ще представлява мрежа от националните надзорни институции и 
трите нови Европейски надзорни органа. В заключенията си от месец юни 2009 г. Съвета
препоръча да бъде създадена Европейска система за финансов надзор. След
проведеното обсъждане, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове подкрепи предложенията и позицията на Министерския съвет.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  13    януари  2010  г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове разгледа на свое заседание  Закон за изменение и допълнение  на 
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Закона  за  животновъдството,   внесен  от  МС  №  902-01-59/15.12.2009  г.   Със 
законопроекта  се транспонира  текст от Директива2008/73/ЕО на Съвета,  , с който се 
въвежда задължение за министерство на земеделието и храните да изпраща копие от 
регистъра  за  издадените  разрешение  за  извършване  на  дейност  по  селекция  и 
репродукция до Европейската комисия, до официалните органи  на държавите членки на 
Европейския  съюз  и  до   организациите,  одобрени  със  заповед  на  министъра  на 
земеделието  и  храните.   След  проведеното  обсъждане,  Комисията  по  европейските 
въпроси  и  контрол  на  европейските  фондове  прие  на  първо  четене  внесения  от 
Министерския съвет. Законопроект

На 13 януари 2010г. Комисията по труда и социалната политика и  Комисията по 
европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските  фондове  приеха  на  първо  четене 
законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 902-01-60, внесен от 
Министерския  съвет  на  17  декември  2009  г.  Със  законопроекта  се  цели  да  се 
усъвършенства  нормативната  уредба  на  трудовите  правоотношения.  Настоящият 
законопроект е съобразен с изискванията на Решение на Комисията от 12.11.2008 година 
относно  правилата,  приложими  към  командированите  национални  експерти  и 
националните  експерти  на  обучение  към  службите  на  Комисията  (С  (2008)  6866), 
Решение  2004/677/EО  на  Съвета  от  24  септември  2004  година  относно  Правилника, 
приложим за националните експерти и военния персонал, командировани в Европейската 
агенция  по  отбрана  и  с  Правилата  за  командироване  на  националните  експерти  в 
Европейския парламент, приети с решение на бюрото от 7 март 2005 г.  

На  14  януари  2010  г.,  Комисията  по  транспорт,  информационни  технологии  и 
съобщения, Комисия по регионална политика и местно самоуправление и  Комисията по 
околната  среда  и  водите разгледаха на  първо  четене  Законопроект  за  достъп  до 
пространствените  данни,  № 002-01-3,  внесен  от  Министерски  съвет  на  06.01.2010  г. 
Предложеният  законопроект  въвежда  изискванията  на  Директива  2007/2/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за изграждане на инфраструктура 
за  пространствена  информация  в  Европейската  общност  (INSPIRE).  Законопроектът 
урежда  обществените  отношения,  свързани  с  изграждането,  поддържането  и 
използването  на  инфраструктура  за  пространствена  информация.  След  проведените 
обсъждания,  комисиите  приеха  на  първо  четене  внесения  от  Министерски  съвет 
законопроект.

На  14  януари  2010  г.  Комисията  по  транспорт,  информационни  технологии  и 
съобщения  разгледа на свое заседание  Закон за изменение и допълнение на Закона за 
управление на отпадъците,  № 002-01-2, внесен от Министерския съвет на 06.01.2010 г. 
Промяната се налага поради допуснати непълноти във въвеждане на разпоредбите на 
европейското  законодателство  при  предишни  промени  в  закона.  Законопроектът  се 
хармонизира с чл.12 §1 от Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно  изгарянето  на  отпадъци;  с  чл.17  от  Директива  2006/66/ЕО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета   относно  батерии,  акумулатори  и  отпадъци  от  батерии  и 
акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕО;  с чл.7, §1 и с чл.8, §1 от Директива 
1999/31/ЕО  на  Съвета  относно  депонирането  на  отпадъци.  Законопроектът  създаване 
правна  рамка  за  осъществяване  на  контрола  по  прилагането  на  Регламент   (EО)  № 
1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци. След 
проведеното  обсъждане,  Комисията  по  транспорт,  информационни  технологии  и 
съобщения  фондове  прие  на  първо  четене  внесения  от   Министерския  съвет 
законопроект.
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На  14  януари  2010  г.  Комисията  по  правни  въпроси прие  на  първо  четене 
законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или 
отнемане  и  решения  за  налагане  на  финансови  санкции,  №  902-01-54,  внесен  от 
Министерски  съвет  на  07.12.2009  г.  С  този  законопроект  се  предлага  приемането  на 
разпоредби,  гарантиращи  съответствието  на  българското  законодателство  с  Рамково 
решение  2005/214/ПВР  на  Съвета  от  24  февруари  2005  г.  относно  прилагането  на 
принципа  за  взаимно  признаване  на  финансови  санкции  и  Рамково  решение 
2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно 
признаване на решения за конфискация.

Новини от България свързани с ЕС

Започва блокада на българо-гръцката граница
 
Oчаква  се  гръцки  фермери  да  блокират  и  трите  ГКПП-та  по 

българо-гръцката граница: ГКПП - Промахон, ГКПП - Ексохи и ГКПП - 
Ормиенион,  съпределен  на  ГКПП-  Капитан  Петко  войвода.  От 
„Гранична полиция" призовават българските граждани и фирми да се 

въздържат  от  пътувания до Република Гърция през следващите дни,  ако не е крайно 
наложително, предава агенция "Фокус". За повече информация натеснете ТУК.

Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Обобщение на изслушванията от понеделник, 11 януари 
2010г.: Ashton, Lewandowski, Piebalgs, Rehn

В ден на въпроси и отговори в Брюксел, кандидатите за 
членове  на Европейската  комисия,  отговарящи  за  външната 
политика, икономиката, бюджета и развитието, бяха разпитвани 
от  членове  на  ЕП  относно  приоритетите  им.  Catherine  Ashton 

обеща да изгради доверие в отношенията на ЕС със света, а г-н Rehn каза, че растежът и 
работните места са приоритет. За повече информация натиснете ТУК.

Обобщение на изслушванията от вторник, 12 януари 2010г.: 
Желева, Almunia, Füle, De Gucht, Reding, Šemeta

През втория ден от изслушванията,на 12 януари 2010г.,  членове 
на  10  парламентарни  комисии  задаваха  въпроси  на  6  кандидати  за 
комисари.  За  общо 18 часа  изслушвания,  кандидатите отговориха на 
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стотици въпроси, вариращи от данъчно облагане, търговия и конкуренция, до основни 
права,  разширяване  на  ЕС  и  хуманитарна  помощ.  Депутатите  внимателно  проучваха 
компетентността  и  отношението,  което  показват  както  кандидатите,  предложени  за 
първия  път  за  комисари,  така  и  досегашните  комисари,  които  предстои  да  сменят 
ресорите си. За повече информация натиснете ТУК.

Обобщение на изслушванията от вторник: Andor,  Barnier, 
Geoghegan-Quinn, Potočnik

През третия ден от изслушванията,  на 13 януари 2010г., 
кандидатите за членове на Комисията, отговарящи за заетостта, 
вътрешния пазар, научните изследвания и околната среда, бяха 
разпитани от членове на ЕП относно приоритетите им. Г-н Andor 

заяви, че приоритет ще е избягването на загуба на работни места при криза, докато г-н 
Barnier призова за умно и ефикасно регулиране на финансовия сектор. Г-жа Geoghegan-
Quinn подчерта ролята на иновациите и г-н Potočnik  акцентира върху прилагането на 
правото относно околната среда. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Година на обновление

За  Европейския  съюз  2010 г.  ще  бъде  година  на 
обновление  на  неговите  институции  и  политики,  заявява 
Херман ван Ромпьой, председател на Европейския съвет, в 
извънредно интервю за страницата на Съвета на ЕС.
За да видите цялото интервю натиснете ТУК.

 
Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Земетресението в Хаити - ЕС координира помощта

3  млн.  евро  първоначална  помощ  и  вероятно  още 
средства по-късно.

Земетресение  с  магнитуд  7  по  скалата  на  Рихтер 
разтърси Хаити на 12 януари 2010г. В рамките на няколко 
часа след бедствието ЕС предостави 3 млн. евро за незабавна 
помощ. 

Европейските държави реагираха бързо като задействаха механизма за гражданска 
защита, който позволява на ЕС да координира предоставената от всяка страна помощ. 
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Спасителни екипи от Съюза вече са в Хаити и действат на място. Основните материали за 
пречистване  на  вода  и  изграждане  на  полеви  болници,  както  и  палатките  също  са 
транспортирани. 

„Трябва да покажем, както сме го правили и в миналото, че наистина сме една 
„глобална общност“, която е способна да набави средствата, необходими за спасяването 
на  човешки  животи  и  за  възстановяване“,  заяви  върховният  представител  на  ЕС  за 
външните работи, Катрин Аштън. 
Е ксперти от Комисията в областта на хуманитарната помощ, заедно с международни 
партньори в Хаити, оценяват най-спешните нужди. След тяхното определяне се очаква 
отпускането на допълнителна финансова помощ. 
Повече за хуманитарната помощ на ЕС за Хаити 

Нови звезди под прожектора на наградите, прекосяващи 
границите.

Европейски  музиканти  са  отличени  за  най-продавани 
извън родината им дебютни албуми.

Френската поп сензация Слими и британският певец и 
композитор Чарли Уинстън са сред носителите на тазгодишните 

награди  European  Border  Breakers  (Eвропейски  музикален  дебют  без  граници).  За 
повече информация натиснете ТУК

На трудовия фронт

Доколко  европейските  компании  са  подготвени  да 
отговорят на предизвикателствата на световната конкуренция 
и  скорошната  рецесия?  Проучването  за  европейските 
компании за 2010г. ни дава информация по въпроса.

Eurofound , базирана в Дъблин европейска изследователска 
агенция, анкетира 27 000 работодатели от държавния и частния сектор в 27-те държави-
членки  на  Съюза,  Хърватия,  Турция  и  Бившата  югославска  република  Македония.

Окончателните  резултати  се  очакват  през  март.  Първите  заключения  обаче 
показват,  че  много  компании  използват  гъвкави  политики  за  наемане,  заплащане  и 
работа, за да увеличат способността си да отговорят на промените в бизнес климата. 
Гъвкавият  трудов  пазар  е  важен  елемент  от  стратегията  на  ЕС  за  по-динамична  и 
конкурентоспособна Европа. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 11.01.–15.01.2010 г.

Данъчно облагане и митнически съюз
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⇒ ДОКЛАД  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  в 
съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 11 февруари 2004 г. и с член 32 от Регламент (ЕО) № 111/2005 на 
Съвета  относно  изпълнението  и  функционирането  на  законодателството  на 
Общността за мониторинг и контрол на търговията с прекурсори на наркотични 
вещества (текст от значение за ЕИП) - COM(2009)709 Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  OT  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ за прилагането на Директива 2004/23/ЕО относно установяването на 
стандарти  за  качество  и  безопасност  при  даряването,  доставянето,  контрола, 
преработването,  съхраняването,  съхранението  и  разпределянето  на  човешки 
тъкани и клетки - COM(2009)708 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  ДО  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРОГРАМА САПАРД ЗА 2008 Г. - COM(2009)698 
Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ 26-ТИ  ГОДИШЕН  ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ОТНОСНО  МОНИТОРИНГА  ВЪРХУ 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ОБЩНОСТТА (2008 г.) - COM(2009)675 Досие на 
документа

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

ИКОНОМИЧЕСКИ И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА НА  РЕГИОНИТЕ -  Доклад 
относно  еx-post  оценката  на  програмата  „Еразмус  Мундус“  2004–2008  г.  - 
COM(2009)695 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Последваща оценка на събитието „Европейска столица на културата“ 
за 2007 г. (Люксембург и Сибиу) и 2008 г. (Ливърпул и Ставангер) - COM(2009)689 
Досие на документа

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

Мониторинг на емисиите на CO2 на новите леки автомобили в ЕС:данни за 2008 г. 
- COM(2009)713 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - „Европейска програма за изследвания и иновации в 

областта на сигурността — първоначална позиция на Комисията относно ключовите 
констатации и  препоръки  на  Европейския  форум за  изследвания  и  иновации  в 
областта на сигурността“ - COM(2009)691 Досие на документа

Предприятия и промишленост
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  -  Действие  на  Директива  98/34/ЕО  в 
периода 2006—2008 г. - COM(2009)690 Досие на документа
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⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Втори  доклад  за  изпълнението  на  Лисабонската  програма  на 
Общността за периода 2008—2010 г. - COM(2009)678 Досие на документа

⇒ РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Доклад за прилагането на SBA - 
COM(2009)680 Досие на документа

Разширяване
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2008 Г. ОТНОСНО 
ПРИЛАГАНЕТО  НА  ИНСТРУМЕНТА  ЗА  ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА  ПОМОЩ  (ИПП)  - 
COM(2009)699 Досие на документа

Транспорт
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  относно 

прилагането на Регламент (ЕО) №°2111/2005 за създаване на списък на Общността 
на  въздушните  превозвачи,  предмет  на  оперативна  забрана  в  границите  на 
Общността,  и  за  информиране  на  пътниците  на  въздушния  транспорт  за 
самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от 
Директива 2004/36/ЕО - COM(2009)710 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Равенство 
между жените и мъжете — 2010 г. - COM(2009)694 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

12.01.2010 г. L 7

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 17/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 690/2008 във връзка с признаването на италианската провинция 
Venice за защитена зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 

 Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 
на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта 
на сигурността на гражданското въздухоплаване.

 Регламент (ЕС) № 19/2010 на Комисията от 11 януари 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2010/1/ЕС  на  Комисията  от  8  януари  2010  година  за  изменение  на 

приложения  II, III  и  IV  към Директива  2000/29/ЕО на Съвета относно защитните 
мерки  срещу  въвеждането  в  Общността  на  вредители  по  растенията  или 
растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността.
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РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Европейската  централна  банка  от  10  декември  2009  година  за 

одобряване  на  обема  на  монетите,  които  ще  се  емитират  през  2010  г. 
(ЕЦБ/2009/25).  

13.01.2010 г. L 8

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕC) № 20/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година за вписване на 

название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания — Arzùa-Ulloa (ЗНП).

 Регламент (ЕС) № 21/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания — Pistacchio Verde di Bronte (ЗНП).

 Регламент (ЕС) № 22/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  23/2010  на  Комисията  от  12  януари  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта,  определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

14.01.2010 г. L 9

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 24/2010 на Комисията от 13 януари 2010 година за вписване на 

название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания — Jihočeská Niva (ЗГУ).

 Регламент (ЕС) № 25/2010 на Комисията от 13 януари 2010 година за дерогация от 
Регламент (ЕО) № 796/2004 по отношение на намаляването на размера на помощта 
за земеделски производители в Гърция за 2009 г.

 Регламент (ЕС) № 26/2010 на Комисията от  12 януари 2010 година за изменение 
на  Регламент  (ЕО)  №  872/2004  на  Съвета  относно  по-нататъшни  рестриктивни 
мерки по отношение на Либерия.

 Регламент (ЕС) № 27/2010 на Комисията от 13 януари 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 28/2010 на Комисията от 13 януари 2010 година за определяне 
на коефициент за отпускане на заявления за лицензии за внос, подадени от 1 до 8 
януари  2010  г.  в  рамките  на  тарифната  квота,  открита  с  Регламент  (ЕО)  № 
955/2005 за внос на ориз с произход от Египет. 

15.01.2010 г. L 10

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 29/2010 на Комисията от 14 януари 2010 година за вписване на 

название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер — Skilandis 
(ХТСХ).

 Регламент (ЕС) № 30/2010 на Комисията от 14 януари 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания — Pesca di Verona (ЗГУ).
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 Регламент (ЕС) № 31/2010 на Комисията от 14 януари 2010 година за вписване на 
название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер — Idrijski 
žlikrofi (ХТСХ).

 Регламент (ЕС) № 32/2010 на Комисията от 14 януари 2010 година за вписване на 
название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания — Jihočeská Zlatá Niva (ЗГУ).

 Регламент (ЕС) № 33/2010 на Комисията от 12 януари 2010 година за изменение 
на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и 
статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

 Регламент (ЕС) № 34/2010 на Комисията от 14 януари 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  35/2010  на  Комисията  от  14  януари  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година. 

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2009/162/ЕС на Съвета от  22  декември  2009  година за изменение на 

различни  разпоредби  от  Директива  2006/112/ЕО  относно  общата  система  на 
данъка върху добавената стойност.

16.01.2010 г. L 11

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 38/2010 на Комисията от 15 януари 2010 година за определяне 

на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  39/2010  на  Комисията  от  15  януари  2010  година  относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
януари 2010 година.

 Регламент (ЕС) № 40/2010 на Комисията от 15 януари 2010 година за определяне 
на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 11 до 12 януари 
2010 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната 
квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец 
януари 2010 г. 

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 17 юни 2009 година относно схемата за консолидиране 

на задълженията в големи размери на земеделските кооперации и на земеделските 
стопанства, прилагана в област Lazio (Италия) на основание на Регионален закон 
№  52/1994  и рефинансирана по член  257  от Регионален закон №  10  от  10  май 
2001 година.

 Решение  на  Комисията  от  28  юли  2009  година  за  изменение  на  списъка  на 
растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни 
растителни лекарствени продукти.
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. декември 2009 г.

121-ва среща на Интерпарламентарния съюз
21st IPU ASSEMBLY AND RELATED MEETIGS / 121eme ASSEMBLEE DE L'UIP ET 
REUNIONS CONNEXES
EC 1548

Статистика на европейската икономика за 2009 година
European Economic Statistics
EC 1549

Годишно издание на Eurostat за 2009 година
Eurostat regional yearbook – 2009
EC 1550

Издание за бизнеса в Европа за 2009 година
European Business
EC 1551

Издание за бъдещи умения в Европа в развитието на професионалното обучение
Future skill needs in Europe: medium-term forecast
EC 1552

Издание за синхрона между уменията и робжтните места за последните 15 години в ЕС
Eures: Matching jobs and skills in Europe for 15 years
EC 1553

Статистическо издание на Eurostat за науката, технологията и иновацията в Европа 
Science, technology and innovation in Europe
EC 1554

Издание относно индустриалната структура в ЕС за 2009 година
EU industrial structure – 2009
EC 1555

Издание за премахването на радиоактивните отпадъци
Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform
EC 1556

Издание относно обучението, образованието и културата на младите хора в ЕС
EU YOUTH REPORT
EC 1557

Заетостта В Европа за 2009 година
Employment in Europe – 2009
EC 1558

Издание относно възстановяването от кризата в работните места за 2009 година
Recovering from the crisis
EC 1559
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           Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Народно събрание
Отдел „Европейско право”

14

mailto:eubulletin@parliament.bg

	Тема на седмицата
	Събития в Народното събрание
	Събития от изминалата седмица
	Годишна работна програма 
	Законопроекти свързани с правото на ЕС

	Новини от България свързани с ЕС
	Новини от европейските институции 
	Събития от изминалата седмица в европейските институции

	Документи на Европейската комисия
	Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз
	Книги от фонда на Европейския документационен център

