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Тема на седмицата

Съветът проведе 3000-ното си заседание

Съветът  на  Европейския  съюз  проведе  3000-ното  си 
редовно заседание в понеделник, 8 март 2010 г.
 

На  заседанието  на  Съвета  в  състав  „Заетост, 
социална  политика,  здравеопазване  и  потребителски 
въпроси“ бяха разгледани различни въпроси от областта 
на заетостта и социалната политика, по-конкретно новата 
европейска  стратегия  за  работни  места  и  растеж  и 

подготовката за пролетното заседание на Европейския съвет.
 Настоящото номериране на заседанията на Съвета започва с влизането в сила на 
„Договора за сливане“ на 1 юли 1967 г.,  с  който се  създават единен Съвет и единна 
Комисия.  Преди  тази  дата  вече  са  били  проведени  приблизително  460 заседания  на 
Съвета на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) (от 1952 г.) и на Съветите 
на  Европейската  икономическа  общност  (ЕИО)  и  на  Европейската  общност  за  атомна 
енергия (ЕОАЕ) (от 1958 г.).

Осемнадесет години по-късно (от юли 1967 г. до април 1985 г.) се провежда 1000-
ното заседание, 12 години след това — 2000-ното заседание (април 1997 г.) и след още 
12 години беше проведено 3000-ното заседание. За повече информация натиснете ТУК.

 
 Източник: Страницата на Съвета

Събития в Народното събрание

Предстоящи събития 

На 15 – 16 март 2010 г., Парламентарна 
делегация, водена  от  председателя  на 
Народното събрание Цецка Цачева, заминава на 
официално посещение в Руската федерация.  

Визитата е по покана на председателя на 
Съвета  на  федерацията  на  Федералното 
събрание  на  Руската  федерация  Сергей 
Миронов. В състава на българската делегация са 
заместник-председателят на Народното събрание 
Георги Пирински,  председателят  на  Групата за 
приятелство  България  –  Русия  Красимир   Велчев  и  народните  представители  Ирена 
Соколова, Делян Добрев, Димитър Лазаров и Георги Колев.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 10 март 2010г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове разгледа на свое редовно заседание  т. 3 от Годишната работна програмата на 
Народното събрание по въпросите на ЕС, за 2009г., 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. 

На 10 март 2010г.  Комисията по земеделието и горите разгледа на свое редовно 
заседание законопроект за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  животновъдството 
№902-01-59,  внесен  от  Министерския съвет  на  15.12.2009г.  Със  законопроекта  се 
въвеждат  разпоредбите  на  Директива  2008/73/ЕО  на  Съвета за  опростяване  на 
процедурите  по  вписване  и  публикуване  на  информация  във  ветеринарната  и 
зоотехническата  област. С  предложеният  за  изменение  Закон за животновъдството  се 
въвежда задължение за Министерството 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 земеделието и горите 
прие на второ четене внесения от Министерски съвет законопроект.

На 10 март 2010г.  Комисията по вътрешна сигурност  и обществен ред  прие на 
първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични 
документи,  №  054-01-15,  внесен  на  05.03.2010  г.  Законопроектът  е  съобразен  с 
изискванията  на Регламент (EO) 2252/2004 на Съвета от  13 декември 2004г.  относно 
стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и 
документите за пътуване и на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002г. 
относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.

Новини от България свързани с ЕС

Комисар Георгиева на посещение в България

Еврокомисарят  за  международното  сътрудничество,  хуманитарната 
помощ и отговори при кризи Кристалина Георгиева е на еднодневно работно 

посещение на 15 март 2010г., съобщава Агенция „Фокус".
Комисар Георгиева ще обсъди актуални въпроси от дневния ред на ЕС и България 

на среща с министър-председателя Бойко Борисов в Министерския съвет (МС), след което 
от 12:00 до 12:30 часа двамата ще дадат съвместна пресконференция. 

В 16.30 часа еврокомисарят ще посети централата на Българския Червен кръст и 
ще обсъди актуални въпроси, свързани с хуманитарната помощ и реакцията при кризи. За 
повече информация ТУК.
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Източник:Europe.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Вторник, 09 март 2010г.

Кого подпомогна фондът за приспособяване към глобализацията 
през 2009 г.?!

Въпреки  че  глобализацията  има  положително  въздействие,  тя 
може  също  така  да  има  отрицателни  последици  за  по-слабо 
квалифицираните работници, за които съществува най-голяма опасност 
да се  окажат без работа.  Европейският фонд за  приспособяване към 
глобализацията  предлага  помощ  на  работници,  които  търсят  нова 
работа. За повече информация натиснете ТУК.

Европейските  депутати  обсъждат  по-добра  защита  на 
потребителите

СОЛВИТ  е  мрежа,  създадена  през  2002г.,  която 
разрешава  проблеми,  възникващи  за  гражданите  и  бизнеса, 
които се дължат на неправилно прилагане на законодателството 
за вътрешния пазар. СОЛВИТ е онлайн мрежа за разрешаване на 
проблеми,  в  която  държавите  членки  (както  и  Норвегия, 

Исландия и Лихтенщайн) работят заедно, решавайки проблемите си без съдебни дела. 
Вътрешният пазар на ЕС беше внимателно разгледан във вторник, 09 март 2010г., 

когато поредица от доклади бяха обсъдени в Страсбург. За повече информация натиснете 
ТУК.

Нещастието  на  10  милиона  европейски  роми  беше 
обсъждано във вторник, 09 март 2010г.

Тежкото  състояние  на  10-те  милиона европейски роми 
беше под  светлината  на  прожекторите  във  вторник, 09  март 
2010г., когато европейските депутати разискваха предстоящата 
втора среща на върха на ромите в ЕС. Те задаваха въпроси към 
Европейската  комисия  и  Съвета  на  министрите  относно  това 

какво се прави, за да бъде подобрено състоянието на ромите. Физическото, вербалното 
насилие  и  неравният  достъп  до  услуги  са  само  някои  от  въпросите,  които  бяха 
разисквани. За повече информация натиснете ТУК.

Народно събрание
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Интервю  с  европейския  депутат  Thijs  Berman: 
Афганистан  се  нуждае  от  помощта  на  ЕС  за 
изграждането на институции

Операциите на международната общност в Афганистан 
са  скъпи  и  затова  възниква  въпросът  къде  точно  трябва  да 
бъдат  насочени  инвестициите. Нидерландският 
социалдемократ  Thijs  Berman  посети  Афганистан,  за  да 
наблюдава  втория  тур  на  изборите  през  ноември 2009г. За 

повече информация натиснете ТУК.

 Сряда, 10 март 2010г.

Европейските  депутати  обсъждат  топенето  на  арктическия 
лед, което създава международно напрежение

След като ледът се топи и инуитите и полярните мечки се 
оттеглят, съдбата на много кораби и търговски изследователи е все 
по-тясно  свързана  с  бъдещето  на  Арктика.  С  мечтата  за 
преминаването на Северозападния проход, създавайки за моряците 
един  несигурен  статут  в  международното  право  и  огромни 
количества петрол и природен газ, бъдещето за Арктика може да 
бъде мрачно. За повече информация натеснете ТУК.

 Четвъртък, 11 март 2010г.

Ситуацията след срещата в Копенхаген 

 Ситуацията  след  срещата  в  Копенхаген  беше  разисквана  от 
членовете  на  ЕП  с  европейския  комисар  по  климата,  Connie 
Hedegaard,  във  вторник,  09  март  2010г.,  очертавайки  пътя 
напред.  Тя  твърди,  че  ЕС  трябва  да  поддържа  скоростта  си 
напред до следващата конференция за  климата в Мексико,  в 

края  на  2010г.,  и  да  настоява  за  правно обвързваща сделка. За  повече  информация 
натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Борба с насилието срещу жените

Един от приоритетите на испанското председателство е да се 
съсредоточи върху предотвратяването и премахването на насилието 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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срещу жените. Ето защо особено символично значение придобива приемането от Съвета 
на заключения по този въпрос на 8 март 2010г. — Деня на жената.

В  заключенията  се  отправя  призив  за  въвеждане  на  безплатен  за  целия  ЕС 
телефонен номер,  на който да се предлага помощ на жени — жертва на насилствени 
действия.  Телефонният  номер  може  да  се  използва  и  за  предоставяне  на  конкретна 
актуализирана информация.

Борбата с насилието срещу жените в ЕС изисква широки познания по въпроса. 
Няма обаче сравними данни на национално равнище и на равнището на ЕС. Смята се, че в 
Европа всяка пета жена е жертва на посегателство поради това, че е жена, но е трудно да 
се  определи  истинският  мащаб  на  проблема.  За  да  се  събира  и  обменя  надеждна 
информация,  се  предлага  да  бъде  създадена  Европейска  обсерватория  за  насилието 
срещу жените.

Освен  това  в  заключенията  се  отправя  призив  към  държавите-членки  да 
разработят стратегии за борба с насилието срещу жените и да им оказват съдействие и 
закрила,  в  т.ч.  медицинско,  психологическо  и  социално подпомагане,  както  и  правна 
помощ. Насилието следва да бъде забранено със закон и извършителите да отговарят за 
него в съда.

Насилието срещу жените не само представлява нарушение на основните им права 
с огромно и опустошително въздействие върху личния им живот, но има също така и 
отрицателни последствия за обществото като цяло, между които са високите разходи от 
гледна точка на здравните и социални служби, полицията и пазара на труда.

По-безопасно въздухоплаване

Въздухоплаването е едно от най-безопасните средства 
за транспорт. За да се повиши неговата безопасност в още 
по-голяма  степен,  трябва  да  се  осигури  задълбочено  и 
независимо  разследване  на  всички  произшествия  и 
инциденти. На  заседанието  на  Съвета  от  11 март 2010г., 
министрите на транспорта одобриха нови правила на ЕС за 

разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване.
Понастоящем  органите  на  държавите-членки  за  разследване  на  авиационни 

събития  си  сътрудничат  неформално.  Проектът  за  регламент  ще  формализира  това 
сътрудничество  посредством  създаването  на  Европейска  мрежа  на  органите  за 
разследване на авиационни събития в гражданското въздухоплаване. Мрежата ще улесни 
обмена на информация и съвместното използване на ресурси.

Новите  правила  изясняват  функциите  на  различните  участници.  Например 
Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) и Комисията ще си сътрудничат 
с държавите-членки и ще обменят информация с тях.

Проектът  за  регламент  определя  правата  и  задълженията  на  провеждащите 
разследванията на авиационни събития. Предвидени са също разпоредби за защита на 
доказателствата и на чувствителната информация. Всяка държава-членка трябва да има 
национален  план  за  съдействие  на  жертвите  на  произшествия  в  гражданското 
въздухоплаване и на техните семейства.

Националните  органи продължават  да  носят  отговорността  за  разследването  на 
авиационните събития. Единствената цел на тези действия е да се установи причината, за 
да се предотвратят бъдещи произшествия и инциденти, а не да се определя вина или 
отговорност.

Регламентът  ще  бъде  приет  съвместно  от  Съвета  и  Европейския  парламент  в 
съответствие с обикновената законодателна процедура.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Новини от Европейската комисия

Равенство между мъжете и жените по света

Предоставянето  на  повече  права  на  жените  в 
развиващите се страни е изключително важно за постигане на 
равенство между половете.

ЕС  ще  използва  помощи за  развитие  за  постигане  на 
целите  на  своя  нов  план  за  действие   в  областта  на 

равенството между половете в страни извън ЕС. Планът бе обявен на Международния ден 
на жената 8 март 2010г., и чрез него се цели да се вдъхне нов живот на обещанията, 
дадени през 1995 г.  в Пекин по време на конференцията на ООН за жените - важен 
момент в борбата за права на жените. Оттогава насам обаче напредъкът не е голям. За 
повече информация натиснете ТУК.
Еднакви заплати за жени и мъже

Паметници в чест на Европа

ЕС ще отличава обекти, отбелязващи и символизиращи 
европейската интеграция, идеали и история.

Европейският съюз е дом за 500 млн. души, но повечето 
от тях обикновено не говорят за себе си като за граждани на 
ЕС.  Когато  ги  питат  за  техния  произход,  те  обикновено 
отговарят каква е националността им. 

Липсата на силна европейска идентичност е предизвикателство за интеграцията в 
Европа, но това едва ли е изненадващо. Континентът е пъстра смесица от езици и обичаи, 
в  която  често  изглежда,  че  между  отделните  страни  има  повече  разлики,  отколкото 
сходства. За повече информация натиснете ТУК.
Културни програми на ЕС  
 

Помощ на ЕС за ромите

В  Испания  се  намира  една  от  най-големите  ромски 
общности в ЕС, наброяваща 700 000 души, и както навсякъде 
другаде  в  Европа  тя  е  подложена  на  постоянна 
дискриминация и високи нива на бедност и безработица. 

През 2000 г.  ЕС съфинансира програма „Acceder“  (Достъп),  която  да  помага  на 
безработните  в  Испания  да  намерят  работа  чрез  адаптиране  на  професионалното 
обучение към нуждите на работодателите. До юни 2009 г. приблизително 34 000 души, 
повечето от тях от ромски произход, са намерили работа посредством програмата. 

Примерът  с  Испания  е  един  от  30-те  проекта,  включени  в  конференция, 
организирана  от  ЕС,  представяща успешни проекти  в  помощ на  ромите.  Сред  500-те 
участници в конференцията имаше политици от различни правителствени нива. Целта им 
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беше да определят най-добри практики в проекти за ромите, финансирани от ЕС, и да 
намерят  начини  за  обмен  на  придобитите  знания  с  училища,  неправителствени 
организации и компании. 

В целия ЕС живеят приблизително 10-12 млн. роми, което ги прави една от най-
големите  етнически  общности  в  Европа.  Повечето  от  тях  живеят  в  пълна  мизерия, 
изолирани са от обществото и имат крайно ограничен достъп до работа, образование и 
здравеопазване. 

ЕС  отдавна  подкрепя  държавите-членки  в  усилията  им  за  разработване  на 
ефективни политики за ромските общности. Конференцията за ромите бе организирана 
като  част  от  Европейската  година  за  борба  с  бедността  и  социалното  изключване. 
Резултатите  от  нея  ще  бъдат  обсъдени  на  втория  Европейски  съвет  по  въпросите  на 
ромите през април. 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Работа в институциите на ЕС

ЕС променя процедурата за подбор на служители, като пренасочва вниманието си 
от теоретичните към практическите знания. 

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) се надява, че новите методи 
ще ускорят процеса и ще привлекат хора с повече умения и опит. 

Всяка година десетки хиляди кандидатстват за позиции в европейската публична 
администрация.  Позициите включват устни и писмени преводачи, юристи, секретари и 
администратори. 

Преди процесът можеше да продължи до две години, като започваше с множество 
тестове.  Това  обезкуражаваше  кандидатите  и  поставяше  институциите  на  ЕС  в  по-
неизгодно положение като евентуални работодатели. 

„На един все  по-конкурентен трудов  пазар  европейските  институции трябва  да 
могат да привличат качествени кандидати с разнообразни специалности“, казва новият 
комисар по междуинституционални отношения и администрация Марош Шефчович. 

„Също така е важно да задържим тези хора, което можем да направим само ако те 
имат перспектива да намерят привлекателна работа без ненужно забавяне“. 

Новата процедура ще отнема само между 5 и 9 месеца, което отчасти се дължи на 
факта,  че  конкурсите  за  позиции  като  администратори,  асистенти  и  лингвисти  ще се 
провеждат ежегодно - по-често в сравнение с преди. Вече няма да се налага кандидатите 
да запаметяват множество общи факти и цифри за историята на ЕС, поне не от самото 
начало. 

Новата процедура включва два етапа. Първо професионалните и мисловни умения 
на  кандидатите  ще  бъдат  тествани  в  тяхната  страна.  Тези,  които  преминат  успешно 
предварителния етап, ще бъдат поканени в Брюксел. Едва тогава ще бъдат проверявани 
техните познания за ЕС. По време на втория етап кандидатите също така ще участват в 
свързани с работата упражнения, показващи способностите им в области като решаване 
на задачи, работа в екип и комуникация. 

Те  ще  получават  по-подробна  информация  за  представянето  си  и  ако  бъде 
преценено, че са се справили успешно, най-вероятно ще бъдат поканени на интервю. 
Тези, които преминат успешно оценяването, но не бъдат наети веднага на работа, ще 
попаднат в списък с резерви, валиден за срок от 1 година.
Открийте възможностите за работа в институциите на ЕС   
Народно събрание
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Работа за Европейската комисия   

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 08.03.-12.03.2010 г.

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж - COM(2010)2020 Досие на документа

Енергетика
⇒ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
изискванията  за  устойчивост  при  използването  на  източниците  на  твърда  и 
газообразна биомаса в електроенергетиката и системите за топлинна и хладилна 
енергия - COM(2010)11 Досие на документа

Околна среда
⇒ ЗЕЛЕНА КНИГА относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС: 
подготвяне  на  горите  за  изменението  на  климата  -  COM(2010)66  Досие  на 
документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за 
управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-
членки на Европейския съюз (Frontex) - COM(2010)61 Досие на документа

Разширяване
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Становище  на  Комисията  относно  кандидатурата  на  Исландия  за  членство  в 
Европейския съюз - COM(2010)62 Досие на документа

Рибарство и морско дело
⇒ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА 
относно усилията на държавите-членки през 2008 г. с оглед постигане на устойчив
баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов - COM(2010)60  
Досие на документа

Статистика
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 
придобития опит при прилагането на Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно статистиката за превоза на 
товари по вътрешни водни пътища - COM(2010)64 Досие на документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

 9.03.2010 г. L 58
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 193/2010 на Комисията от 8 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  194/2010  на  Комисията  от  8  март  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  2010/15/ЕС  на  Комисията  от  8  март  2010  година  за  изменение  на 

Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на флуопиколид като активно 
вещество. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/145/ОВППС на Съвета от 8 март 2010 година за възобновяване на 

мерките  в  подкрепа  на  ефективно  изпълнение  на  мандата  на  Международния 
наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ). 

 Решение  2010/146/ЕС  на  Комисията  от  5  март  2010  година  за  установяване 
съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на нивото на 
адекватна защита, предвидено от фарьорския закон за обработването на лични 
данни (нотифицирано под номер C(2010) 1130).

 Решение  2010/147/ЕС  на  Комисията  от  8  март  2010  година  относно  проект  на 
декрет от Гърция, отнасящ се до изобразяването върху всякакви видове млечни 
продукти на информация, указваща страната на произход на суровината (мляко), 
използвана при производството на тези продукти и при продажбата им на крайния 
потребител, както и до задълженията на продавачите на дребно по отношение на 
начина на излагане на млечни продукти на щандовете на техните търговски обекти 
(нотифицирано под номер C(2010) 1195) 

9  .03.2010 г. L 59  
РЕШЕНИЯ 

 Решение 2010/137/EO на Комисията от 28 август 2009 година държавна помощ C 
6/09  (ex  N  663/08)  —  Австрия  Austrian  Airlines  —  План  за  преструктуриране 
(нотифицирано под номер C(2009) 6686). 

 
10  .03.2010 г. L 60  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 195/2010 на Съвета от 1 март 2010 година за 
изменение  на  Регламент  (ЕС)  №  1202/2009  за  налагане  на  окончателно 
антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  фурфурилов  алкохол  с  произход  от 
Китайската народна република вследствие на процедура по преразглеждане във 
връзка  с  нов  износител  съгласно  член  11,  параграф  4  от  Регламент  (ЕО)  № 
1225/2009.

 Регламент (ЕС) № 196/2010 на Комисията от 9 март 2010 година за изменение на 
приложение I  към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на 
Съвета относно износа и вноса на опасни химикали. 
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 Регламент (ЕС) № 197/2010 на Комисията от 9 март 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕИО)  №  2454/93  за  определяне  на  разпоредби  за  прилагане  на 
Регламент  (ЕИО)  № 2913/92  на  Съвета  за  създаване  на  Митнически  кодекс на 
Общността.

 Регламент (ЕС) № 198/2010 на Комисията от 9 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  199/2010  на  Комисията  от  9  март  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  2010/16/ЕС  на  Комисията  от  9  март  2010  година  за  изменение  на 

Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
изключването на определена институция от нейния обхват на прилагане.

 Директива  2010/17/ЕС  на  Комисията  от  9  март  2010  година  за  изменение  на 
Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включване на малатион като активно 
вещество.

 Директива  2010/20/ЕС  на  Комисията  от  9  март  2010  година  за  изменение  на 
Директива 91/414/ЕИО с цел изключване на активното вещество толилфлуанид и 
за  отнемане  на  разрешенията  за  продукти  за  растителна  защита,  съдържащи 
посоченото вещество.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/148/ЕС  на Комисията  от  5  март  2010 година относно  финансово 

участие  на  Съюза  за  спешните  мерки  за  борба  с  инфлуенцата  по  птиците  в 
Чешката  република,  Германия,  Испания,  Франция  и  Италия  през  2009  г. 
(нотифицирано под номер C(2010) 1172.

 Решение  22  2010/149/ЕС  на  Комисията  от  9  март  2010  година  за  даване  на 
възможност на държавите-членки да удължат временните разрешения, издадени за 
новите  активни  вещества  флоницамид,  сребърен  тиосулфат  и  темботрион 
(нотифицирано под номер C(2010) 1255).

11  .03.2010 г. L 61  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 200/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 
на  целта  на  Съюза  за  намаляване  на  разпространението  на  серотипове  на 
салмонела в стада от възрастни птици за разплод от вида Gallus gallus.

 Регламент (ЕС) № 201/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за определянето 
на подробни правила за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета 
относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността 
извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на 
Общността.

 Регламент (ЕС) № 202/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  6/2003  относно  разпространението  на  статистика  за 
автомобилния превоз на товари.

 Регламент (ЕС) № 203/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за вписване на 
название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания (Irpinia — Colline dell’Ufita (ЗНП).
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 Регламент (ЕС) № 204/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  205/2010  на  Комисията  от  10  март  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.

РЕШЕНИЯ
 Решение  2010/150/ЕС на Комисията  от  10  март  2010 година за  признаване  по 

принцип  на  пълнотата  на  документацията,  представена  за  подробен  преглед  с 
оглед на възможното включване на фенпиразамин в приложение I към Директива 
91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 1268).

12  .03.2010 г. L 63  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 207/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за изменение за 
121-ви  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) № 208/2010 на Комисията от 11 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  209/2010  на  Комисията  от  11  март  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.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/152/ЕС на Комисията  от  11  март  2010 година за  изключване  от 

финансиране  от  страна  на  Европейския  съюз  на  някои  разходи,  направени  от 
държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране 
на  земеделието  (ФЕОГА),  секция  „Гарантиране“,  на  Европейския  фонд  за 
гарантиране  на  земеделието  (ЕФГЗ)  и  на  Европейския  земеделски  фонд  за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2010) 1317).

 Решение 2010/153/ЕС на Комисията от 11 март 2010 година за продължаване на 
валидността  на  Решение  2009/251/ЕО  за  изискване  към  държавите-членки  да 
гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат 
биоцида диметилфумарат (нотифицирано под номер C(2010) 1337).

13  .03.2010 г. L 65  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 210/2010 на Съвета от 25 февруари 2010 година 
за изменение на списъците с производства по несъстоятелност, производства по 
ликвидация  и  ликвидатори  в  приложения  А,  Б  и  В  към  Регламент  (ЕО)  № 
1346/2000  относно  производството  по  несъстоятелност  и  за  кодифициране  на 
приложения А, Б и В към този регламент.

 Регламент (ЕС) № 211/2010 на Комисията от 11 март 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) № 212/2010 на Комисията от 12 март 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  669/2009  за  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  №  882/2004  на 
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Европейския  парламент  и  на  Съвета  по  отношение  на  засиления  официален 
контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход.

 Регламент (ЕС) № 213/2010 на Комисията от 12 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  214/2010  на  Комисията  от  12  март  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  2010/21/ЕС  на  Комисията  от  12  март  2010  година  за  изменение  на 

приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на специалните 
разпоредби относно клотианидин, тиаметоксам, фипронил и имидаклоприд.

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
EC 1554

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