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Тема на седмицата

Изход от кризата за публичните финанси

Литва и Малта получават отсрочка, а Унгария и Латвия са на 
път да спазят сроковете за бюджетните дефицити.

Двадесет страни от ЕС трябва да спазят сроковете за 
нормализиране на своите бюджети, което е от изключително 
значение  за  икономическата  стабилност  и  растеж  и  за 
излизането на Съюза от рецесията. Оценката на положението 

в Унгария, Латвия, Литва и Малта показа, че четирите страни са взели адекватни мерки 
за ограничаване на своите дефицити. 

Унгария и Латвия са на път да спазят зададените срокове и не трябва да отслабват 
усилията си. Комисията помоли финансовите министри от ЕС да дадат още една година на 
Малта и Литва за възстановяване на бюджетната дисциплина – съответно до 2011 и 2012 
г. Техните икономики се свиха повече от очакваното през юли, когато бяха определени 
настоящите срокове. 

Европейските правителства се мъчат да овладеят дефицитите си след най-големия 
икономически  спад  от  Втората  световна  война  насам.  Държавните  разходи  бяха 
увеличени  с  цел  спасяване  на  банковите  системи  и  съживяване  на  икономиките. 
Същевременно  приходите  от  данъци  спаднаха  рязко,  а  броят  на  хората,  получаващи 
помощи, нарасна и много от страните трябваше да вземат заеми. Изплащането на тези 
заеми  струва  скъпо,  въпреки  че  лихвите  са  ниски.  Всяко  покачване  на  лихвените 
проценти би забавило възстановяването. 

Пактът за стабилност и растеж на ЕС е споразумение за взаимно координиране на 
националните парични политики на държавите-членки и изисква от настоящите и бъдещи 
членове  на  еврозоната  да  поддържат  публичните  си  финанси  в  добро  състояние,  а 
бюджетните дефицити – под 3 % от БВП. Когато някоя страна надвиши тази граница, 
финансовите  министри  на  ЕС  излизат  с  препоръки  за  ограничаване  на  дефицита. 
Страните,  които  не  реагират  навреме,  са  заплашени  от  санкции  и  ограничаване  на 
достъпа до заеми от Европейската инвестиционна банка . 

Общо 20 страни от ЕС надхвърлят границата от 3 % в момента. 
Унгария постигна целта си за дефицит от 3,9 % от БВП за 2009 г. Тя има време до 

2011 г. да го доведе до под 3 %. Латвия приключи годината с прогноза за дефицит малко 
под 10 % от БВП в съответствие с препоръчаното от ЕС. Целта за 2010 г. е 8,5 %. 

Дефицитът на Литва скочи на близо 9,5 % от брутния вътрешен продукт през 2009 
г. от едва 3,2 % през 2008 г. Малта приключи 2008 г. с дефицит от 4,7 % от БВП и очаква 
той да спадне до 3,8 % за 2009 г. 
Преглед на текущите процедури за прекомерен дефицит 
Пакт за стабилност и растеж на ЕС 
Финансовата и икономическа криза - факти, анализи и политики 

Повече по темата:
Бюджетите трябва да излязат „на зелено“ 
Рецесията приключи, предизвикателствата остават 

Източник: Страницата на Европейската комисия
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Изказване  на  председателя  на  Народното 
събрание Цецка  Цачева  на  симпозиума  „Да си 
спомним миналото за едно мирно бъдеще: 
Обединена  Европа  срещу  антисемитизма, 
расизма и ксенофобията”
Форум, организиран от асоциация „Приятели на 
Израел в Европа” по случай 65-та годишнина от 
освобождаването  на  лагерите  на  смъртта 
Аушвиц-Биркенау
Краков, 26 януари 2010 г.
(Панел  „Спомен  за  Холокоста  и  борбата  с 
антисемитизма”)

Уважаеми дами и господа,
Скъпи колеги и приятели,

Ще започна с едно признание.  Когато получих поканата за участие в днешния 
форум, приех без никакви колебания. Защото дълг на всеки честен, мислещ и просветен 
гражданин е да сведе глава пред паметта на жертвите на Холокоста. А дълг и висока чест 
за  всеки  български  политик  е  да  говори  за  най-уникалната  страница  от  българската 
история през 20 век – тази за спасяването на евреите в България.

Признавам  си,  че  да  направя  това  пред  Вас  и  то  точно  тук,  само  на  няколко 
десетки километра от Аушвиц, вълнението е още по-голямо.

Втората световна война отне живота на 50 милиона души. Един от ужасите на тази 
война е  и  изтреблението  на  повече  от  6  милиона евреи  –  геноцид  в  изпълнение  на 
антисемитска доктрина, превърната в практическа политика на Третия Райх.
Малко са хората в Западна Европа, които знаят, че по времето, когато България е била 
съюзник на нацистка Германия, българите са спасили своите евреи от концентрационните 
лагери. Неоспорима, безусловна, но не достатъчно популярна е историческата истина, че 
през  трагичните  години  на  Втората  световна  война  българският  народ  колективно  и 
дръзко не се подчини на нацистката заповед „да бъдат унищожени българските евреи”. 
Българските евреи не отпътуваха за лагерите на смъртта. В България не загина нито един 
от общо 50-хилядната еврейска общност. В резултат на което България е единствената 
европейска страна, в която в края на войната има повече евреи, отколкото в нейното 
начало.

Днес не по-малко от когато и да било страницата за спасяването на българските 
евреи трябва да бъде внимателно препрочитана. Защото тя дава един от най-важните, но 
и най-трудни въпроси в човешката история – при какви обстоятелства, на каква цена и по 
какъв начин доброто е в състояние да превъзмогне злото?

Пред вас, пред тази образована аудитория, ще се опитам да дам отговор на този 
въпрос,  като го  илюстрирам с  епизоди от  българската  история през Втората световна 
война.

Известно  е,  че  политиката  на  Третия  Райх  бе  последвана  доброволно  или  се 
наложи принудително във всички европейски страни. Всички реални предпоставки да се 
случи  изтреблението  на  евреите  бяха  налице  и  в  България:  страната  ни  подписва 
Тристранния пакт;  в България е  прокаран Законопроект за  защита на нацията,  който 
ограничава конституционните права на евреите; създадено е Комисарство по еврейските 
въпроси, което енергично прилага антиеврейска политика; през м. февруари 1943 г. е 
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подписано споразумение между Германия и България, което предвижда изселването на 
20 хиляди евреи за Германия.

Тук трябва да отворя една трудна скоба във фактологията на събитията. 11 343-ма 
евреи от така неречените присъединени към България нови земи – Беломорска Тракия и 
Македония, не бяха спасени. Тези територии бяха с българска администрация, но под 
фактическа германска власт. В условията на тайна операция евреите са натоварени във 
влакови композиции и изпратени за Германия.

Когато идва ред на евреите от старите предели на България, българският народ 
оказва  решителна и безусловна  съпротива. В нея се включват представители на цялото 
българско общество. Никъде другаде в Европа няма такава мощна обществена реакция – 
от  върховете  до  низините  на  обществото.  Позволете  ми  да  припомня  само  няколко 
емблематични епизода от това уникално събитие.

Тогавашният подпредседател на Народното събрание Димитър Пешев узнава, че е 
подписана тайна спогодба с Нацистка Германия, според която 6 хиляди евреи ще бъдат 
депортирани в лагерите на смъртта в Полша. Той инициира остро протестно писмо до 
тогавашния министър-председател против депортацията, което е подписано от общо 43 
народни представители. Заради смелото си начинание този достоен българин губи поста 
си,  но  безпрецедентният  факт,  че  парламентът  дискутира  тайните  планове  за 
депортацията на българските евреи, допринася за тяхното осуетяване. Димитър Пешев 
остава сред най-доблестните лица на акцията по спасяването на българските евреи. В 
онази Европа, подчинена на нацистката власт, той е вероятно единственият държавен 
мъж,  противопоставил  се  на  безчестието  и  успял  да  предотврати  унищожението  на 
евреите. Затова с основание го наричат „Човекът, който спря Хитлер”.

Забележителна е ролята на българската православна църква. Паметни и дълбоко 
символични са действията на пловдивския митрополит Кирил и на софийския Стефан. 
Последният заявява, че “ще отвори вратите на всички православни храмове и манастири 
за  евреите”.  А  когато  няколкостотин  евреи  от  Пловдив  са  събрани  в  едно  училище, 
пловдивският  владика Кирил отива при тях.  Охраната прави опит да  го  спре,  но той 
прескача оградата и заявава: „Където и да ви пратят, аз отивам с вас”.
В друг български град – Пазарджик местен депутат нарежда на шефа на полицията да не 
предприема нищо, докато той самият не се върне от София, където отива да протестира 
против нареждането.

На 20 май 1943 г. започва подготовката за депортацията на евреите за Германия и 
Полша. На 24 май – денят на българската просвета и култура, софийският митрополит 
Стефан приема делегация на софийските евреи и им обещава пълната си подкрепа. На 
самата  празнична  манифестация  издига  гласа  си  против  гоненията  на  евреите  като 
заявява,  че  този  ден,  когато  се  ознаменува  българската  култура,  не  може  да  бъде 
свързван с подобен варварски акт.

Все пак евреите от София са изселени в провинцията. И дотук се спира – никой не 
пристъпва към следващ етап на операцията. Правителствените среди увъртат и не вземат 
окончателно решение. Към началото на месец август 1943 г. германците се отчайват, че 
ще постигнат своето. Пълномощният министър Бекерле песимистично пише на шефовете 
си, че у българите антисемитски чувства няма и няма надежда да прегърнат идеите на 
националсоциализма.

Спасяването на българските евреи е една от най-ярките прояви на гражданското 
общество  в  историята  на  българския  20-  ти  век.  Длъжни сме  обаче  непрекъснато  да 
повтаряме, че достойните политически мъже и представителите на православната църква 
казват „не”, действат смело и решително, защото чувстват подкрепата на целия народ. 
Антисемитизмът никога не е бил съществена черта на българския обществен живот. Още 
от  Учредителното  събрание  евреи  влизат  в  българския  парламент,  избирани  са  за 
общински съветници, за членове на училищни и читалищни настоятелства.  Участват в 
политическия  живот  на  страната,  учат  в  университета.  Евреи  проливат  кръвта  си  за 
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България  в  не  една  война.  В  обичайната  традиционна  представа  у  нас  евреите  са 
образовано малцинство с широки културни интереси.

Ето защо в мрачните времена на войната в България подкрепят гонените. Не ги 
издават, пазят имота им, хвърлят им хляб през оградата, когато стражи слухтят да не 
излизат  от  къщи.  Децата  се  черкуват  грижливо,  те  са  православни,  но  носят 
собственоръчно изрязани Давидови звезди, за да подкрепят изтерзаните си съученици.
Преди да дойда тук, посетих Държавния архив на Република България и още веднъж се 
запознах с документи, свързани със спасяването на българските евреи. 17 копия от тях 
ще  подаря  утре  на  Музея  в  Аушвиц.  Едно  от  тях,  което  сега  държа  в  ръката  си,  е 
протестно писмо от 1940 г. до тогавашното Народно събрание. Курсисти при Пловдивския 
учителски  институт  протестират  срещу  антихуманния  закон  за  защита  на  нацията  с 
думите: „Ние се възмущаваме от разпоредбите в този закон, защото те са в противовес на 
традициите, завещани от нашите възрожденци: свобода, истина и справедливост”.

Тези  ценности  на  българския  народ,  съчетани  с  нравствената  му  устойчивост, 
толерантността му, естественото му чувство за равноправие, готовността му да защитава 
човешкото  достойнство  –  без  оглед  на  расови,  верски,  етнически  или  национални 
различия, спасяват българските евреи.

Това спасение е много повече от историческа летопис. То е неоспорима ценност в 
историята  на  европейската  цивилизация,  мощен  пример  за  триумф  на  доброто, 
хуманизма, толерантността, демократичността и човеколюбието. Ценности, които много 
често в човешката история са били подлагани на изпитания.  Ценности, които и днес, 
десетилетия  след  ужаса  на  Холокоста  са  толкова  крехки,  че  изискват  изключителни, 
неуморни усилия да бъдат пазени, защитавани, съхранявани и утвърждавани.

Споменът  за  Холокоста  ни  задължава  непрекъснато  да  преоткриваме  тези 
ценности, да образоваме днешните и утрешните поколения в тях. И мисля, че едно от 
важните послания, което днешния форум може да отправи, е: непрестанно образование в 
ценностите на доброто, човеколюбието, толерантността и демокрацията.

Благодаря ви за вниманието!

Годишна работна програма 

На  28  януари  2010г.  Комисията  по  бюджет  и  финанси  разгледа  на  свое  редовно 
заседание  т.3 от Годишната работна програмата на Народното събрание по въпросите на 
ЕС, за 2009 г.,  а именно предложение за Директива  на Европейския парламент и на 
Съвета  за  изменение  на  Директиви  1998/26/ЕО,  2002/87/ЕО,  2003/6/ЕО,  2003/41/ЕО, 
2003/71/ЕО,  2004/39/ЕО,  2004/109/ЕО,  2005/60/ЕО,  2006/48/ЕО,  2006/49/ЕО  и 
2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган 
за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни 
книжа и пазари. Предложението за изменение на посочените  директиви има за цел  да 
определи обхвата на техническите стандарти, с оглед изготвяне на единен европейски 
правилник, както и да създаде работещи процедури за разрешаване на спорове между 
държавите членки във финансовата област. 
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Новини от България свързани с ЕС

ЕK  иска  точна  оценка  на  щетите  за  българската 
икономика вследствие протестите на гръцките фермери

За предварителна оценка на икономическите последици 
от блокадите на границата между Гърция и България през 2010 
г. Европейската комисия е поискала от българската страна да 
представи възможно най-точна и пълна информация, съобщиха 
от Министерство на външните работи, предава агенция „Фокус". 

За повече информация натиснете ТУК .

Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Награда на ЕП за журналистика 2010: приемането на заявки 
за участие започна

Статията  на  Ines  Possemeyer  "Как  Европа  се  обновява" 
навлезе в нова територия, като разказа за търсенето на работа и 
миграцията сред гражданите на страни, които се присъединиха към 
ЕС през 2004 г. Ефектът, предизвикан от статията, й помогна да 

спечели  в  една  от  четирите  категории,  в  които  ежегодно  се  присъжда  европейската 
награда  за  журналистика:  печатни  медии,  радио,  телевизия  и  интернет. За  повече 
информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Награда на Европейския парламент за журналистика 
Съобщение за пресата 
Наградите за 2009 г. 

Членовете  на  ЕП  много  разочаровани  от  резултатите  от 
срещата в Копенхаген

Членовете  на  ЕП  заявиха,  че  са  много  разочаровани  от 
неуспеха в постигането на амбициозно задължително споразумение 
на конференцията на ООН по въпросите на климата в Копенхаген 
през декември 2009г. По време на пленарното заседание в сряда, 27 

януари 2010г. членовете на парламентарната делегация на конференцията заявиха, че 
ЕС  се  нуждае  от  нова  стратегия  за  проправяне  на  пътя  към  ново  задължително 
споразумение по въпросите на климата.

На  срещата  на  7-8  декември 2009г. бяха  определени  някои  общи  цели,  но 
"споразумението  от  Копенхаген"  няма  задължителна  правна  сила.  То  "признава" 
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необходимостта повишаването на температурата да се поддържа под 2 градуса Целзий, 
но не успя да определи  като задължителна цел намаляването на емисиите на СО2. За 
повече информация натиснете ТУК.

Допълнителна информация :
Споразумението от Копенхаген 
Делегацията на ЕП по въпросите на климата 
Интернет страница на срещата в Копенхаген 

De Gucht: "Медицинската помощ достига до 
нуждаещите се в Хаити"

Медицинската  помощ достига  до  нуждаещите  се,  а  в 
лагерите се раздава вода и храна, заяви Karel De Gucht, член 
на Комисията, отговарящ за развитието, пред членове на ЕП в 
понеделник  вечерта,  когато  представи  резултатите  от 

посещение  в  Хаити.  Той  предупреди,  че  нуждата  от  подслон  ще  се  изостри  с 
приближаването на дъждовния сезон.

Г-н De Gucht заяви, че трябва да бъдат изградени  лагери за 250 000 души преди 
започването  на  дъждовния  сезон  през месец  май 2010г.   "Това  е  неотложен въпрос, 
защото в момента хората могат да живеят на улицата, но положението ще стане наистина 
драматично, ако са в същата ситуация когато започне дъждовният сезон." Той каза още, 
че възстановяването на Хаити като държава е приоритет, защото полицейски участъци, 
цели министерства и техният персонал са изчезнали, "като правителственият квартал е 
много силно засегнат". За повече информация натиснете ТУК.

Допълнителна информация :
Комисия по развитие 
Видеозапис на заседанието 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Иновация  и  равноправие  —  две  основни  понятия  за 
испанското председателство

Иновацията  в  Европа  за  насърчаване  на  устойчивия 
икономически  растеж  и  за  пълно  прилагане  на  Договора  от 
Лисабон;и  равноправието  от  гледна точка на  равенството на 
европейските  граждани,  но  също  и  на  всеобщите  права  на 

човека  —  това  са  двата  основополагащи  принципа  в  приоритетите  на  испанското 
председателство през първата половина на 2010 г.
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На заседанието на Съвета по общи въпроси от 25 януари 2010г. министърът на 
външните работи на Испания Miguel Ángel Moratinos представи на колегите си работната 
програма на председателството.

Главната цел на председателството е да се ускори икономическото възстановяване 
в целия Съюз. Стремежът е да се да укрепи координацията на икономическите политики 
на държавите-членки на равнище ЕС в рамките на новата стратегия на ЕС за растеж и 
работни места ЕС 2020, която предстои да бъде приета от Европейския съвет.

Като първи ротационен председател след влизането в сила на Договора от Лисабон 
Испания ще оказва  пълна  подкрепа  на  новия  председател на  Европейския  съвет  във 
всичките му дейности. Тя ще сътрудничи тясно с него и с върховния представител за 
укрепване на външната политика на Съюза с цел ЕС да се утвърди в по-голяма степен на 
световната сцена, като насърчава мира и справедливостта.

Испания желае също да развива правата и свободите на гражданите. Тя желае по-
специално да работи за  реално равноправие между мъжете и жените и да се  бори с 
насилието, основаващо се на пола, посредством конкретни инициативи като европейската 
заповед за осигуряване на защита на жертвите.
 
За повече информация:
Програма на испанското председателство (pdf)
Дебат в Съвета
Излъчване по интернет на пресконференцията на Съвета
Съобщение на Съвета за пресата

Координиране на помощта за Хаити

На 25 януари 2010г. Съветът по външни работи постигна 
съгласие за по-нататъшно засилване на приноса на Европейския 
съюз към усилията за подпомагане, чрез увеличаване броя на 
европейските  полицейски  служители,  командировани  в  Хаити, 

до 300.Съгласие бе постигнато и относно начините за подобряване на съвместните усилия 
и  за  сътрудничество  при  оказване  на  помощ  за  преодоляване  на  последиците  от 
земетресението.

ЕС вече участва в полицейските сили под ръководството на мисията на ООН за 
стабилизиране  на  Хаити,  MINUSTAH.  Мисията  присъства  в  Хаити  от  2004 г.  с  цел 
укрепване на стабилността в страната. Съветът се споразумя относно колективен принос 
на ЕС, състоящ се от поне 300 души персонал за укрепване на полицейския капацитет на 
MINUSTAH.  В  него  се  включва  приносът  на  държавите-членки  на  ЕС,  участващи  в 
Европейските жандармерийски сили, за временно укрепване на мисията.

Съветът  обсъди  по-нататъшната  координация  на  помощта  на  ЕС  след 
първоначалния  етап  на  спешни  действия:  хуманитарна  помощ,  възстановяване  на 
правителствените  структури,  реконструкция  и  сигурност.  Съветът  се  споразумя  да 
създаде  в  Брюксел  координационна  единица,  EUCO  Хаити,  за  централизиране  на 
информацията и за съчетаване на приноса с потребностите.

Помощта на ЕС следва да се предоставя в отговор на конкретни искания от ООН. 
Държавите-членки ще предоставят по-конкретно експертен инженерен опит и оборудване 
за разчистване на пътищата с цел улесняване на транспортирането на помощта, както и 
морска логистика, способна да функционира без пристанищни съоръжения.

За повече информация:
Съобщение на Съвета за печата
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Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета
 
Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Европейски полицейски сили се отправят към Хаити

Най-малко 300 жандармеристи от Европейския съюз ще бъдат 
изпратени  в  Хаити,  за  да  помогнат  за  поддържането  на  реда  в 
опустошената от земетресението страна. В полицейската мисия ще 

участват Франция, Италия, Испания, Португалия и Нидерландия.
ЕС  също  така  ще  изпрати  инженери  и  оборудване  за  разчистване  на  пътищата  и 
подпомагане на доставките на помощи по море. Главното пристанище на Хаити пострада 
тежко от земетресението.

Външните  министри  на  ЕС  се  съгласиха  да  изпратят  полицейски  сили  в 
понеделник,  25  януари  2010г. след  призива  на  ООН за  помощ при  овладяването  на 
безредици и разпределението на помощта. Предоставянето на помощта се координира от 
ООН. Министрите също така решиха да създадат център в Брюксел, който да координира 
военно-полицейската помощ.

На същия ден,  25 януари 2010г., около 20 държави и организации, включително 
ЕС, се срещнаха в Монреал, за да организират международна донорска конференция и да 
определят приоритетите при възстановяването на страната.

ЕС вече обяви, че ще предостави повече от 400 млн. евро на Хаити. Половината от 
тях ще бъдат пренасочени от средства, заделени отпреди за карибската държава.

Две седмици след бедствието по-голямата част от усилията вече са насочени към 
подпомагане на отчаяните оцелели. Експертите на ЕС в Хаити съобщават за напредък в 
справянето с логистичните пречки, които в началото затрудняваха помощните операции. 
Въпреки това, при наличието на стотици хиляди останали без дом, нараства проблемът с 
осигуряването на подслон.

„Нуждите са огромни, организацията е сериозна и координацията е колосална, но 
лека-полека  нещата  си  идват  на  мястото“,  заяви  Сузана  Перес  Диас  от  ECHO  , 
службата на ЕС за хуманитарна помощ.

Около  700  експерти  на  ЕС  са  в  Хаити  и  координират  доставките  на  храна, 
лекарства, одеяла, палатки, вода и гориво.

Междувременно събирането на средства за жертвите набира скорост в Европа и по 
света. Например националната телефонна компания „Франс Телеком“ дава възможност на 
своите клиенти в продължение на месец да даряват средства на Френския червен кръст и 
други благотворителни организации, като изпращат текстови съобщения.

От дълго време ЕС е един от основните донори на Хаити. Миналата година той 
задели 7 млн. евро за борба с недохранването и детската смъртност и за подготовка на 
страната за хуманитарни кризи или природни бедствия.
 Повече за хуманитарната помощ на ЕС за Хаити 

Земетресенията в Хаити – карти и снимки 
Комисар де Гухт осведомява европейските депутати за ситуацията в Хаити 
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Европейски жандармерийски сили 

Повече по темата:
Земетресението в Хаити - ЕС координира помощта 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 25.01.- 29.01. 2010 г.

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ за прилагането на Директива 2002/98/EО на Европейския парламент и 
на Съвета за определяне на стандартите за качество и безопасност при вземането, 
диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на човешка кръв и 
кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/EО - COM(2010)3 Досие на 
документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 

Европейския  съюз  и  Австралия  относно  обработката  и  предаването  на 
произхождащи  от  Европейския  съюз  резервационни  данни  за  пътниците  (PNR 
данни)  от  въздушни  превозвачи  на  Австралийската  митническа  служба  - 
COM(2009)701 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Съединените  американски  щати  относно  обработката  и 
предаването  на  данни  от  досиетата  на  пътниците  (PNR  данни)  от  въздушни 
превозвачи  на  Министерството  на  вътрешната сигурност  (DHS)  на  Съединените 
щати (Споразумение PNR от 2007 г.) - COM(2009)702 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Съединените  американски  щати  относно  обработката  и 
предаването  на  данни  за  финансови  транзакции  от  Европейския  съюз  до 
Съединените щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на 
тероризма - COM(2009)703 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА за  сключване  на  споразумението  между 
Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на 
някои  разпоредби  на  Конвенцията  от  29  май  2000  година  за  взаимопомощ по 
наказателноправни  въпроси  между  държавите-членки  на  Европейския  съюз  и 
протокола от 2001 година към нея - COM(2009)704 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Република  Исландия  и  Кралство  Норвегия  относно 
процедурата  за  предаване  между  държавите-членки  на  Европейския  съюз  и 
Исландия и Норвегия - COM(2009)705 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Япония  за  правна  взаимопомощ  по  наказателноправни 
въпроси - COM(2009)706 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на 
Решение  2008/615/ПВР  на  Съвета  относно  засилването  на  трансграничното 
сътрудничество,  по-специално  в  борбата  срещу  тероризма  и  трансграничната 
престъпност, и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 
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2008/615/ПВР  относно  засилването  на  трансграничното  сътрудничество,  по-
специално  в  борбата  срещу  тероризма  и  трансграничната  престъпност,  и 
приложението към него - COM(2009)707 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

26.01.2010 г. L 20
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 70/2010 на Комисията от 25 януари 2010 г. за изменение за сто 
и  деветнадесети път  на  Регламент  (ЕО)  № 881/2002 на  Съвета  за  налагане  на 
някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически 
лица  и  образувания,  свързани  с  Осама  бен  Ладен,  мрежата  на  Ал  Кайда  и 
талибаните.

 Регламент (ЕС) № 71/2010 на Комисията от 25 януари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета взето по общо съгласие с избрания председател на Комисията 

от  22 януари 2010 г.  за приемане списъка на другите лица,  които предлага за 
членове на Комисията, за отмяна и замяна на Решение 2009/903/ЕС.

26.01.2010 г. L 21
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС)  № 23/2010 на Съвета  от  14 януари 2010 г.  за  установяване  на 
възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 
2010 г.,  приложими  във  водите  на  ЕС  и  за  корабите  на  ЕС  във  води,  които 
подлежат  на  ограничения  на  улова,  и  за  изменение  на  регламенти  (ЕО) 
№ 1359/2008, (EО) № 754/2009, (EО) № 1226/2009 и (EО) № 1287/2009.

26.01.2010 г. L 22
РЕШЕНИЯ

 Решение  на  Комисията  от  16 декември  2009 г.  за  определяне  на  насоки  за 
управление на системата на Общността за бърз обмен на информация „RAPEX“, 
създадена  съгласно  член 12,  и  на  процедурата  по  нотификация,  установена 
съгласно  член 11  от  Директива  2001/95/ЕО  (Директива  относно  общата 
безопасност на продуктите).

27.01.2010 г. L 23
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 72/2010 на Комисията от 26 януари 2010 г. за определяне на 
процедурите за провеждане на проверки от Комисията в областта на сигурността 
на въздухоплаването.

 Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията от 26 януари 2010 г. за определяне на 
изисквания  относно  качеството  на  аеронавигационните  данни  и 
аеронавигационната информация за единното европейско небе.

 Регламент (ЕС) № 74/2010 на Комисията от 26 януари 2010 г.  за изменение на 
регламенти (ЕО)  № 2336/2003,  (ЕО)  № 341/2007,  (ЕО)  № 1580/2007  и  (ЕО) 
№ 376/2008 по отношение на условията и формата за уведомяване на Комисията.
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 Регламент (ЕС) № 75/2010 на Комисията от 26 януари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 76/2010 на Комисията от 26 януари 2010 г. 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.

28.01.2010 г. L 24
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 77/2010  на  Съвета  от  19 януари  2010  г.  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  452/2007  за  налагане  на  окончателно 
антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход,  inter alia, от 
Китайската народна република.

 Регламент (ЕС) № 78/2010 на Комисията от 27 януари 2010 г.  за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 33/2008  по  отношение  на  обхвата  и  срока,  предоставен  по 
силата на редовната процедура на органа, за приемането на заключенията му във 
връзка с включването на някои активни вещества в приложение I към Директива 
91/414/ЕИО.

 Регламент (ЕС) № 79/2010 на Комисията от 27 януари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2010/2/ЕС  на  Комисията  от  27 януари  2010  г.  за  изменение  на 

Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на разширяването на употребата 
на активното вещество хлормекват.

29.01.2010 г. L 25
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 80/2010 на Комисията от 28 януари 2010 г.  за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 718/2007  за  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  № 1085/2006  на 
Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП).

 Регламент (ЕС) № 81/2010 на Комисията от 28 януари 2010 г. за определяне на 
коефициентите,  приложими  за  зърнени  култури,  изнасяни  под  формата  на 
ирландско уиски в рамките на периода 2009/10 година.

 Регламент (ЕС) № 82/2010 на Комисията от 28 януари 2010 г.  за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  748/2009  относно  списъка  на  операторите  на 
въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена 
в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или 
след  това,  като  за  всеки  оператор  на  въздухоплавателни  средства  се  посочва 
администриращата държава-членка.

 Регламент (ЕС) № 83/2010 на Комисията от 28 януари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 84/2010 на Комисията от 28 януари 2010 г. 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.

 Регламент (ЕС) № 85/2010 на Комисията от 28 януари 2010 г. относно издаването 
на  лицензиите  за  внос  на  ориз  в  рамките  на  тарифните  квоти,  открити  за 
подпериода на месец януари 2010 г. с Регламент (ЕО) № 327/98.
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30.01.2010 г. L 26
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 86/2010 на Комисията от 29 януари 2010 г.  за изменение на 
приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета относно определението 
за „продукти на рибарството“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 на 
Комисията относно обмена на информацията за инспекциите на съдове на трети 
страни и административните договорености за сертификатите за улов.

 Регламент (ЕС) № 87/2010 на Комисията от 29 януари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 88/2010 на Комисията от 29 януари 2010 г. относно определяне 
на  вносните  мита  в  сектора  на  зърнените  култури  приложими  от  1 февруари 
2010 година.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 25 януари 2010 г. за изменение на приложение 2, списък А 

към Общите консулски инструкции относно визите за дипломатическите мисии и 
консулските  служби,  във  връзка  с  изискването  за  виза  за  притежателите  на 
дипломатически паспорти от Саудитска Арабия.

 Решение  на  генералните  секретари  на  Европейския  парламент,  на  Съвета,  на 
Комисията, на секретаря на Съда, на генералните секретари на Сметната палата, 
на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите и на 
Европейския  омбудсман  от  19 януари  2010  г.  за  изменение  на  Решение 
2002/621/ЕО относно организацията и функционирането на Службата за подбор на 
персонал на Европейските общности.

 Решение  на  Комисията  от  27 януари  2010  г.  относно  финансовото  участие  на 
Съюза в програма за контрол на организми, вредни за растенията и растителните 
продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2010 г.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. декември 2009 г. И м. януари 2010г.

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
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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

           Народно събрание
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