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Амбициозна програма за втората комисия на Барозу

Когато първият екип на председателя Барозу встъпи в 
длъжност,  икономиката  бе  в  добро  състояние,  а 
безработицата намаляваше. Пет години по-късно, след най-
голямата  рецесия  от  десетилетия,  нови  предизвикателства 
очакват Европейската комисия с мандат от 2010 г. до 2014 г. 

Когато  миналата  есен  очерта  своите  приоритети, 
председателят  Барозу  заяви,  че  на  дневен  ред  са 
икономическото  възстановяване  и  връщането  на  работа  на 

милиони хора, станали безработни по време на спада. Той обеща също така да продължи 
усилията за финансови реформи, за да се избегне нова криза. 

Що се отнася до дългосрочните цели, срокът на 10-годишния план на ЕС за растеж 
- Лисабонската стратегия - изтича през тази година и в момента се работи по план, който 
да я наследи. Председателят вече публикува работен документ, очертаващ целите, преди 
представянето на официалното предложение през март. 

Миналата седмица Барозу запозна лидерите на ЕС с плана, известен като „Европа 
2020“.  Стратегията  е  насочена  към  насърчаване  на  нисковъглеродни  индустрии, 
инвестиции  в  научно-изследователска  и  развойна  дейност,  реализиране  на  пълния 
потенциал на цифровата икономика и модернизиране на образованието и обучението. 

Тя ще се стреми към укрепване на общия пазар и поддържане на контрол над 
националните бюджетни дефицити, заяви председателят, като призова за засилване на 
координацията  на  икономическата  политика.  В  момента  20  страни  надхвърлят 
ограничението на ЕС за бюджетния дефицит от 3 %. 

Новата  комисия  е  първата,  встъпила  в  длъжност  след  влизането  в  сила  на 
Лисабонския договор, целящ повишаване на ефективността на вземане на решения в ЕС 
и засилване на ролята му в международните дела. Като пазител на договорите на ЕС, 
новата  Комисия  трябва  да  гарантира  прилагането  на  договора  за  реформа  -  трудна 
задача, тъй като промените засягат почти всяка институция на Съюза. 

Това  включва  и  самата  Комисия.  В  новата  Комисия  е  включен  и  върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - 
позиция, създадена с Договора. Постът се заема от Катрин Аштън, която е и заместник-
председател на Комисията. 

Глобалното  затопляне -  важен въпрос по време на  първия  мандат на Барозу  - 
остава  водещ  приоритет,  което  показва  и  създаването  на  портфейл  за  действия  в 
областта  на  климата.  ЕС  настоява  за  подновяване  на  международните  преговори  за 
довършване на несвършената от конференцията за климата в Копенхаген работа. 

Действията в областта на климата не са единственият нов портфейл. За пръв път 
има  портфейли,  изцяло  посветени  на  вътрешните  работи  и  хуманитарната  помощ. 
Няколко други портфейла бяха променени. 

Първото заседание на втория екип на Барозу е тази седмица. В новата Комисия 
има  27  комисари  -  по  един  от  всяка  държава-членка  на  ЕС.  Четиринайсет  от  тях, 
включително и председателят, бяха и в предишната Комисия. Мандатът на Комисията е 
пет години. 
ЕС 2020 - стратегия за устойчив растеж Политически насоки за новата Комисия 
Европейска комисия 2010-14 г.: комисарите и техните портфейли           
European Parliament backs Barroso for second term 
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Събития от изминалата седмица

На  17  февруари  2010  г.  Народното 
събрание беше домакин на кръгла маса на тема: 
„Добри  европейски  практики  в  болничната 
помощ.  Безопасност  на  пациентите”.  Форумът 
беше  организиран  от  председателя  на 
парламентарната комисия по здравеопазване д-р 
Лъчезар  Иванов  и  министъра  на 
здравеопазването д-р Божидар Нанев.

Пирамидата  на  финансирането  на 
здравеопазването  в  България  е  обърната  –  в 
болничния  сектор  финансирането  е  в  пъти 
повече  от  това  в  извънболничния,  заяви  по 
време на дискусията д-р Лъчезар Иванов. Той допълни, че няма финансово изражение на 
твърдението,  че  профилактиката  е  най-важна.  Председателят  на  парламентарната 
здравна  комисия  посочи,  че  до  средата  на  март  ще  се  разбере  с  колко  пари  са 
недофинансирани клиничните пътеки. По думите му след реалното остойностяване ще се 
окаже, че недостигът в здравеопазването ще е много по-голям от 2 млрд. лева.

Д-р  Лъчезар  Иванов  заяви,  че  проблем  на  българската  здравна  система  са  и 
неясните критерии за приемане в болниците. Общопрактикуващите лекари са тези, които 
насочват пациентите, без да се дава възможност на специалистите да изпращат хората в 
болничните заведения, посочи той.

Ако не развием здравноосигурителния модел, няма шанс за добро здравеопазване, 
каза пред участниците в дискусията министърът на здравеопазването Божидар Нанев. 
Според  него  в  реформата  в  здравеопазването  трябва  да  се  стъпи  на  качеството  на 
медицинските услуги и на методика за остойностяване на всички медицински дейности.
Ивайло Ваклинов от  НЗОК посочи сред проблемите  при хоспитализацията  в  България 
неефективното  изразходване  на  средства,  концентрация  на  високоспециализирани 
дейности в определени райони, което води до диспропорция във вида на предоставяните 
услуги в страната, както и вътрешните миграционни процеси. Увеличаване на обема на 
пациентите  в  болниците  се  дължи  на  въведените  стимули  в  начина  на  заплащане  в 
болничните  лечебни  заведения,  смята  той.  Според  Ваклинов  липсва  оценка  на 
потребностите на населението и има увеличаване на броя на болниците в България.

Експертът от Министерството на здравеопазването Мина Попова цитира доклад на 
Световната  банка  от  2008г.,  в  който  се  посочва,  че  годишно  в  България  жертва  на 
медицинска  грешка  стават  7000  пациенти.  Тя  се  позова  и  на  изследване  на 
"Евробарометър", според което в сравнение с останалите граждани на ЕС доверието на 
българите към медиците е изключително ниско. Към денталните специалисти в България 
доверието е 39 на сто, докато в ЕС този процент е 74 на сто. 35 на сто от българите имат 
доверие към лекарите, а средно за ЕС този процент е 69. В България 90 на сто от хората 
определят като "много важен проблем" риска от медицинска грешка, докато в ЕС това 
тревожи само 7 на сто от хората, посочи Мина Попова.

Д-р Стефан Константинов,  заместник-председател на Българския лекарски съюз 
заяви,  че  50 процента от  хоспитализираните пациенти в  България отиват директно в 
болница и не минават през извънболничната помощ преди това.
В България има 361 лекари на 100 000 население - малко повече от средния показател за 
ЕС,  който  е  322,  заяви  на  форума  директорът  на  Националния  център  за  здравна 
информация Христиан Грива. Медицинските сестри на 100 000 души в ЕС са 745, а в 
България – 421. Само в болничната помощ работят 269 сестри на 100 000 души, посочи 
той.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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В ЕС средният брой на болниците на 100 000 души е три, докато в България е 4.6, 
заяви  Христиан  Грива.  Това  е  твърде  висока  разлика  и  трябва  да  се  работи  за 
доближаването до европейския стандарт, коментира той.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 17 февруари 2010г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на 
първо  четене законопроект  за  оръжията,  боеприпасите, взривните  вещества  и 
пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерския съвет на 19 януари 
2010  г.  Законопроектът  цели  привеждане  на  вътрешното  ни  законодателство  в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба на Европейския съюз за сближаване 
на  законодателствата  относно  оръжията,  боеприпасите,  взривни  вещества  и 
пиротехнически изделия. Разпоредбите на законопроекта са съобразени с изискванията 
на  Директива  91/477/ЕИО  от  18  юни  1991  г.  относно  контрола  на  придобиването  и 
притежаването  на  оръжие,  изменена  с  Директива  2008/51/ЕО  от  21  май  2008  г.,  на 
Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година 
относно  пускането  на  пазара  на  пиротехнически  изделия,  както  и  на  Директива 
2008/43/ЕО  на  Комисията  от  4  април  2008  година  относно  въвеждането,  съгласно 
Директива  93/15/ЕИО  на  Съвета,  на  система  за  идентификация  и  проследяване  на 
взривни вещества с гражданско предназначение.

На  18  февруари  2010г.  Комисията  по  околната  среда  и  водите  прие  на  второ 
четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани 
организми,  №  902-01-50,  внесен  от  Министерския  съвет  на  27  ноември  2009  г. 
Законопроектът  цели  привеждане  на  вътрешното  ни  законодателство  в  пълно 
съответствие с Директива 98/81/ЕО на Съвета от 26 октомври 1998 г. за изменение на 
Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в 
контролирани условия и с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от  12 март  2001 г.  относно  съзнателното  освобождаване  на  генетично модифицирани 
организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета.

Новини от България свързани с ЕС

9,9% безработица през януари 2010г. в България

Равнището  на  безработица  през  януари  2010г.  е  9.9%,  в 
сравнение с 9,13% през декември 2009г.  Има и месечен ръст  от 
0.77%  в  сравнение  с  декември 2009г.,  става  ясно  от  данни  на 
Националния статистически институт. 

През 2009г. равнището на безработица в България достигна годишно равнище от 
7,59%, в сравнение с 6,31% година по-рано.  

През първия месец на годината са обявени 24 138 работни места - с 15 304 повече 
в сравнение с декември 2009г., съобщава econ.bg. 78% от работните места в реалната 
икономика са от частния сектор. Те намаляват само с 663 души спрямо януари 2009г.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Приоритетно се търсят хора за нискоквалифициран труд, съобщава Агенцията по 
заетостта.  На първичния пазар през месеца са заявени 8596 места с  1201 повече от 
декември 2009г.

Продължава  да  е  голям  броят  на  заявените  работни  места  в  преработващата 
промишленост - 2789, следват местата в търговията - 1831 места, в образованието - 821 
места, в аграрния сектор - 597 места, в недвижимите имоти и бизнес услугите - 452 места 
и в строителството - 360 места.
Заетите места през януари 2010г. са с 14 432 повече в сравнение с декември 2009г.

Основната част са по програми за заетост - 64.1%.
 

Източник:europa.bg
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент  

 
 Понеделник, 15.02.2010г.

Членове на ЕП повдигат въпроси относно използването на 
скенери за цялото тяло

Ако  се  налага  да  бъдат  използвани  скенери  за  цялото 
тяло, те трябва да бъдат въведени в целия ЕС, но преди това 
трябва  да  бъдат  уредени  въпросите,  свързани  с  тяхната 
ефективност, опасностите за общественото здраве и рисковете 
за основните права, заявиха членове на Европейския парламент 
в сряда по време на дебат относно борбата срещу тероризма. 

Обсъждани бяха също така подобряването на обмена на разузнавателни данни и борбата 
за предотвратяване на радикализацията. За повече информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
SWIFT: Парламентът отхвърли споразумението със САЩ 
Членовете на ЕП изразяват съмнения относно скенерите за проверка на хора 

 Вторник, 16.02.2010г.

Мистерия ли е номер 112? 

Какво  означава  телефонният  номер  „112”?  Това  е 
безплатният паневропейски номер за спешни повиквания, който 
може да бъде набран от всяка точка в 27-те държави-членки на 
ЕС. Следователно, ако сте в чужбина и искате да се свържете с 
полицията,  с  линейка  или  с  пожарната  служба,  трябва  да 
наберете  112.  Номерът  не  замества  националните  номера  за 

спешни  повиквания  –  той  функционира  успоредно  с  тях.  За  повече  информация 
натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Уебсайт на номер 112: 

Народно събрание
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 Сряда, 17.02.2010г.

2010 г.:  Европейска година за борба срещу бедността и 
социалното изключване

Около 80 милиона души в ЕС не разполагат с достатъчно 
средства  за  храна,  жилище  и  здравни  услуги,  други  нямат 
достъп  до  стоки  и  услуги,  които  повечето  от  нас  приемат  за 
даденост.  Целта  на  Европейската  година  за  борба  срещу 

бедността  и  социалното  изключване  е  да  преодолее  стереотипите  и  отрицателните 
нагласи, както и да насърчи борбата срещу бедността. За повече информация натиснете 
ТУК.
Допълнителна информация :
Национални програми 

 Петък, 19.02.2010г.

Бирма/Мианмар:  Членовете  на  ЕП  настояват  за 
освобождаването на Aung San Suu Kyi

На  11  февруари 2010г. членовете  на  ЕП  обсъдиха 
положението  в  Бирма/Мианмар  и  призоваха  за 
освобождаването  на  опозиционния лидер Aung  San  Suu  Kyi, 
символа  на  борбата  срещу  военния  режим.  Страната 

продължава да тъне в разруха в резултат на вътрешния конфликт, но планира да проведе 
избори за пръв път от 20 години насам. Г-жа Suu Kyi, лауреат на Нобелова награда за 
мир, е почти непрекъснато под домашен арест от 1990 г. насам, когато беше избрана за 
министър-председател. За повече информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Резолюцията на ЕП 
Разискването 
Съобщение за пресата (на английски език) 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

 Съгласие да се подкрепи Гърция

Държавните  и  правителствените  ръководители на  ЕС 
поеха ангажимент при необходимост да подпомогнат Гърция в 
преодоляването  на  дълговата  криза. На  свиканата  от 
председателя Ван Ромпьой среща в Брюксел на 11 февруари 
2010г. те  приеха  изявление,  в  което  се  изтъква  както 
отговорността  на  гръцкото  правителството,  така  и 
солидарността на ЕС.

За повече информация:
Изявление на държавните и правителствените ръководители на ЕС относно Гърция
Излъчване в интернет на пресконференцията
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Знанието в основата на икономическото възстановяване

Ключовата  роля  на  образованието  и  обучението  при 
възстановяването на европейската икономика беше основна тема в 
дневния ред на заседанието на министрите на образованието на 
15 февруари 2010г. Те обсъдиха значението, което се придава на 
ученето  в  контекста  на  предложението  за  нова  стратегия  „ЕС 
2020“, която предстои да бъде приета на пролетното заседание на 
Европейския  съвет  през  март 2010г. За  повече  информация 

натиснете ТУК.
За повече информация:
Съобщение на Съвета за печата
Съвместен доклад относно напредъка
Документ за обсъждане
Излъчване в интернет на откритите дебати
Излъчване в интернет на пресконференцията

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Допълнителна помощ за Хаити

Комисията  призовава  за  още  90  млн.  евро  помощ  за 
засегнатата  от  земетресението страна.  Те  ще бъдат  осигурени от 
средствата на ЕС за непредвидени ситуации.

Повече от месец, след като земетресението опустоши тяхната 
страна, почти един милиони хаитяни живеят в палатки и временни постройки - проблем, 
който буди все по-голямо безпокойство предвид наближаването на сезона на ураганите и 
дъждовете.

„Осигуряването  на  покрив  над  главите  на  хората  е  основен  приоритет“,  заяви 
Кристалина Георгиева, новият комисар на ЕС по хуманитарните въпроси. „И този покрив 
трябва да може да устои на карибските бури.“

Комисията поиска от Парламента и Съвета да одобрят отпускането на 90 млн. евро 
от  средствата  на  ЕС  за  непредвидени  ситуации.  Те  ще  послужат  за  осигуряване  на 
подслон и медицински грижи - друга неотложна нужда, защото много от оцелелите все 
още се възстановяват от тежки наранявания.

Ако отпускането на тези средства бъде одобрено, общият размер на помощта на ЕС 
за Хаити ще достигне 609 млн. евро. В тази сума са включени и помощите от отделните 
държави, които продължават да нарастват. По-рано тази седмица Франция обяви, че ще 
предостави още 203 млн. евро помощ за Хаити.

ЕС  също  така  ще  изпрати  в  Хаити  300  жандармеристи,  които  ще  помогнат  за 
осигуряването на подслон. В мисията ще участват Франция, Италия, Испания, Португалия 
и Нидерландия.

Тя бе обявена миналия месец в отговор на искане от ООН. Първоначално целта на 
мисията бе да се подпомогнат силите на ООН в поддържането на реда, но обстановката в 
страната остана до голяма степен спокойна.

Стотици експерти на ЕС са в Хаити и координират доставките на храна, лекарства, 
одеяла, палатки, вода и гориво. Помощта се разпределя от ООН и други партньорски 
организации.  Благодарение  на  нея  например  Финландският  червен  кръст  организира 
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подвижна  медицинска  клиника,  а  британската  благотворителна  организация  „Oxfam“ 
ежедневно осигурява чиста вода на 15 000 хаитяни.

Комисарят по развитието Андрис Пиебалгс обяви, че скоро ще посети Хаити. Негов 
приоритет ще бъде пълното възстановяване на дейността на правителството.

Земетресението от миналия месец предизвика смъртта на повече от 200 000 души 
и  нанесе  щети  за  милиарди  евро.  През  март  в  Ню  Йорк  ще  се  проведе  донорска 
конференция.
Повече за хуманитарната помощ на ЕС за Хаити 
Земетресението в Хаити - снимки           

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 15.02.-19.02. 2010 г.

Административни въпроси
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ -  Оценка на 

прилагането на мярката за ранно пенсиониране Член 9 от приложение VIII към 
Правилника за длъжностните лица и член 39 от Условията за работа на другите 
служители на Европейските общности - COM(2010)28 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО СЪВЕТА относно 
прилагането  на  Регламент  (EО)  № 577/98  на  Съвета  -  COM(2010)46 Досие  на 
документа

Бюджет
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията  - 
COM(2010)7 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията  - 
COM(2010)8 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията  - 
COM(2010)9 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2008/839/ПВР 

относно  миграцията  от  Шенгенската  информационна  система  (ШИС  1+)  към 
Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) - COM(2010)15 
Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  на  споразумение 
между  Република  Хърватия  и  Европейския  съюз  за  участието  на  Република 
Хърватия  в  работата  на  Европейския  център  за  мониторинг  на  наркотиците  и 
наркоманиите - COM(2010)21Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  подписването  на  споразумение 
между  Република  Хърватия  и  Европейския  съюз  за  участието  на  Република 
Хърватия  в  работата  на  Европейския  център  за  мониторинг  на  наркотиците  и 
наркоманиите - COM(2010)20 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  -  ВТОРИ 
ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ОТНОСНО ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВА 1999/5/ЕО относно 
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радионавигационното  оборудване  и  далекосъобщителното  крайно  оборудване  и 
взаимното признаване на тяхното съответствие - COM(2010)43 Досие на документа

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Предложение за съвместния доклад относно социалната закрила и 
социалното приобщаване 2010 г. - COM(2010)25 Досие на документа

Търговия
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

прилагане  на  двустранната  защитна  клауза  на  Споразумението  за  свободна 
търговия между ЕС и Корея - COM(2010)49 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

16.02.2010 г. L 41
 Регламент (ЕС) № 130/2010 на Комисията от 15 февруари 2010 г. за определяне на 

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

 Регламент  (ЕС)  №  131/2010  на  Комисията  от  15 февруари  2010  г.  относно 
определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на  зърнените  култури  приложими  от 
16 февруари 2010 година.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/92/ОВППС на Съвета  от  15 февруари  2010 г.  за  подновяване  на 

ограничителните мерки срещу Зимбабве.
 Решение  на  Комисията  от  18 декември  2009  г.  за  приемане  на  многогодишна 

програма на Общността за събиране, управление и използване на данни в сектор 
„Рибарство“ за периода 2011—2013 г.

 Решение № 1/2010 на Съвместния комитет ЕС—Швейцария от 28 януари 2010 г. за 
замяна на таблица III и таблица IV, буква б) от протокол № 2 към Споразумението 
между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария.

17.02.2010 г. L 42
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 132/2010 на Комисията от 16 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

18.02.2010 г. L 43
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 133/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение на 
Регламент (ЕО)  № 820/2008  за  установяване  на  допълнителни  мерки  за 
прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

 Регламент (ЕС) № 134/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за изменение на 
Регламент  (ЕО) № 820/2008  за  установяване  на  допълнителни  мерки  за 
прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.
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 Регламент (ЕС) № 135/2010 на Комисията от 17 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

19.02.2010 г. L 44
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 136/2010 на Комисията от 18 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  137/2010  на  Комисията  от  18 февруари  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) № 138/2010 на Комисията от 18 февруари 2010 г. за определяне на 
възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти.

 Регламент (ЕС)  №  139/2010  на  Комисията  от  18 февруари  2010  г.  за 
непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната 
тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕС) № 140/2010 на Комисията от 18 февруари 2010 г. по силата на 
който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент  (ЕС)  №  141/2010  на  Комисията  от  18 февруари  2010  г.  относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

 Регламент (ЕС) № 142/2010 на Комисията от 18 февруари 2010 г. за определяне на 
размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни 
под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/96/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2010 г. за военна мисия на 

Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност.
 Решение  2010/97/ОВППС  на  Съвета  от  16 февруари  2010  г.  за  адаптиране  и 

удължаване на периода на прилагане на мерките в Решение 2002/148/ЕО относно 
приключване на консултациите със Зимбабве съгласно член 96 от Споразумението 
за партньорство между държавите от АКТБ и ЕО.

20.02.2010 г. L 45
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 143/2010 на Съвета от 15 февруари 2010 г. за 
временно  оттегляне  на  предвидения  в  Регламент  (ЕО)  №  732/2008  специален 
насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление по отношение на 
Демократична социалистическа република Шри Ланка.

 Регламент (ЕС) № 144/2010 на Комисията от 19 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Съвета  от  16 февруари  2010  г.  за  назначаване  на  пълноправни 

членове  и  заместници  в  Консултативния  комитет  за  безопасност  и  здраве  на 
работното място.

 Решение  за  изпълнение  на  Съвета  от  16 февруари  2010  г.  за  разрешаване  на 
Република Литва да удължи срока на прилагане на мярка за дерогация от член 193 
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от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената 
стойност.

 Решение на Комисията от 19 февруари 2010 г. за разрешаване на помощ за семена 
и семена от житни култури във Финландия за 2010 селскостопанска година.

ПРЕПОРЪКИ
 Препоръка на Съвета от 16 февруари 2010 г. относно освобождаване на Комисията 

от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за 
развитие (Седми ЕФР) за финансовата 2008 година.

 Препоръка на Съвета от 16 февруари 2010 г. относно освобождаване на Комисията 
от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за 
развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2008 година.

 Препоръка на Съвета от 16 февруари 2010 г. относно освобождаване на Комисията 
от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за 
развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2008 година.

 Препоръка на Съвета от 16 февруари 2010 г. относно освобождаване на Комисията 
от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за 
развитие (Десети ЕФР) за финансовата 2008 година.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. февруари 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
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
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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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
Отдел „Европейско право”
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