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Тема на седмицата

ПОЛША В ТРАУР
 

Полша скърби за Лех Качински и загиналите 96 
души от политическия елит

Полша  почита  паметта  на  загиналия  в 
самолетната катастрофа край Смоленск президент Лех 
Качински  и  на  още  96  души,  част  от  полския 
политически елит. Десетки хиляди хора се стекоха в 
центъра  на  Варшава,  където  е  и  президентският 

дворец, за да оставят на земята запалени свещи и цветя. Тялото на полския държавен 
глава  беше  официално  идентифицирано  от  неговия  брат-близнак  Ярослав  Качински. 
Руските  власти  оказаха  пълна  подкрепа  на  близките  на  загиналите  висши  полски 
държавници, които започнаха да пристигат за разпознаването на телата в Москва.  За 
повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Телевизия “Европа”

Ръководителите на ЕС изразиха съболезнование към загиналия полски президент

Източник: China Radio International

Полша в траур 

Източник: информационна агенция “Фокус”

Ден на траур в ЕС заради полската трагедия

Източник: actualno.com

Обявен е едноседмичен траур в Полша 

Източник: vesti.bg

България се включва в деня на траур в ЕС  

Източник: bnr.bg

Загина полският президент Качински. Самолетът му се разби

12 април 2010г.е обявен за ден на траур за Европейския съюз

Източник: europa.bg
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На  11  април  2010г.,  от  името  на  депутатите  в  41-то  НС,  председателят  на 
парламента Цецка Цачева поднесе цветя пред сградата на посолството на Полша в София 
в знак на солидарност и съпричастност със скръбта на полския народ. 

“Приятелска България е с вас в скръбта и в надеждата за скорошно надмогване на 
мъката”,  написа  в  книгата  за  съболезнования  Цецка  Цачева.  

На  7 –  8  април 2010 г. председателят на парламента  Цецка Цачева участва  в 
Петата среща на жени – лидери в областта на бизнеса, политиката и социалния живот в 
Централна и Югоизточна Европа «LEADERSHE `2010». За повече информация натиснете 
ТУК.

Предстоящи събития 

На 13 април 2010г., от 14.00 часа, в зала “Запад” на Народното събрание ще се 
състои парламентарна конференция на тема “Народното събрание и Европейския съюз на 
XXI век.

“Европейският  междукултурен  диалог”  ще  бъде  темата  на  поредната  среща  на 
жените – председатели на парламенти на страни-членки на ЕС, която ще се проведе тази 
година в България. За повече информация натиснете ТУК.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Годишна работна програма 

ГОДИШНА  РАБОТНА  ПРОГРАМА  НА  НАРОДНОТО  СЪБРАНИЕ  ПО  ВЪПРОСИТЕ  НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2010 г.) 

Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Новини от България свързани с ЕС

Симеон Дянков: Възможно е да кандидатстваме за Еврозоната през 
2011 г.

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков заяви на 
11 април 2010г.  за БНР, че до средата на 2010 г.  българската икономика 
вече  ще е  излязла  от  кризата.  Сигурен признак  за  това според  него  е 
растящият за четвърти пореден месец износ.

Преди  срещата  на  министрите  на  финансите  "Екофин"  в  Мадрид 
Симеон  Дянков  обясни,  че  пътят,  който  страната  ни  трябва  да  измине  до  ERM2  - 
чакалнята на еврозоната, си остава реално изпълним. В доклада на България, предаден в 
края  на  януари 2010г. по  касов  дефицит  за  миналата  година  страната  ни  заедно  с 
Естония  се  нарежда  сред  отличниците.  Тази  година  се  очаква  също  дефицит  под  3 
процента.

Дянков  обяснява,  че  следващата  задача  след  преодоляването  на  кризата,  е 
влизането в ERM2, което е реално изпълнимо през 2011 г. "Това е основна цел и ние 
продължаваме  да  работим  по  нея.  Точно  за  това  ние  искахме  веднага  да  кажем  на 
партньорите ни от Европейския съюз какво е положението, да няма скрито-покрито, както 
е било, за да можем на основата на честност и вяра от тяхна страна, да кажем оттук 
нататък накъде", допълни той.

Източник: europa.bg

Европа 2020

Стратегия за заетост и растеж

Европейският съвет постигна съгласие по основните 
елементи на новата стратегия за работни места и растеж — 
стратегията „ЕС 2020“. Според председателя Ван Ромпьой, 
който председателства заседанието на 25—26 март 2010г., 
стратегията  представлява  обобщение  на  европейския 
модел  за  социална  пазарна  икономика  със  силно 
екологично измерение.

Народно събрание
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Стратегията  си  поставя  за  цел  да  стимулира  конкурентоспособността  и 
производителността, без да затруднява социалното сближаване. За постигането на тази 
цел са установени пет водещи цели:

- намаляване на бедността;
- равнище на заетост от 75 % от населението в активна възраст;
-  постигане на конкретните цели на ЕС в областта на климата и енергетиката: 
намаляване  на  емисиите  на  парникови  газове,  увеличен  дял  на  енергията  от 
възобновяеми  източници  в  енергопотреблението  и  повишена  енергийна 
ефективност;
- намаляване на процента на преждевременно напусналите училище и по-голям 
брой студенти; както и
- 3 % от БВП на ЕС следва да се инвестира в научни изследвания и иновации.

За повече информация натиснете ТУК

Източник: Страницата на Съвета

Стратегия ЕВРОПА 2020
 

Договор от Лисабон 

Ролята  на комитологията  след  сключването  на  Лисабонския 
договор

Досега  осъществяването  на  голяма  част  от  европейското 
законодателството  от  Европейската  Комисия  беше  под  надзора  на 

комитети,  съставени от  експерти от  държавите-членки с  помощта на  така наречената 
система  -  "комитология",  която  беше  критикувана  за  липсата  си  на  прозрачност  и 
демократичен надзор.  Лисабонският  договор ще замени тази  система с  "делегираните 
актове", които са под парламентарен контрол.

С "делегираните актове" Европейската комисия ще може да определи техническите 
изисквания,  идващи от европейското право при условие, че те не засягат "основното" 
законодателство на Парламента и Съвета. Делегирането на правомощията на Комисията 
ще  бъде  подложено  на  ограничения,  условия  и  контрол.   За  повече  информация 
натиснете ТУК.

 Източник: Страницата на Европейския парламент

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Народно събрание
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Седмицата в     Европейския парламент   

 Четвъртък, 8 април 2010г.

Емигрантите,  бананите и Судан -  интервю с  евродепутата 
Louis Michel

Белгийският  европейски  депутат  Louis  Michel 
председателства АКТБ-ЕС заедно със замбийския си колега Charles 
Milupi.  Асамблеята,  включваща  78  европейски  депутати  и  78 
парламентаристи  от  африкански,  карибски  и  народи  от 
Тихоокеанския  басейн,  се  събра  в  края  на  март  2010г. на 
Канарските острови в Испания. Интервю с евродепутата г-н Michel 

относно емиграцията и новото Споразумение между ЕС и Латинска Америка за търговията 
с банани вижте ТУК  .  

Членовете  на  ЕП  търсят  решенията  на  трудностите  в 
еврозоната

Председателят  на  Съвета  Herman  Van  Rompuy  завари 
европейските депутати в хапливо настроение, когато се изправи 
пред тях  на  8  април 2010г.  за  да  докладва  за  заключенията, 
постигнати  от  европейските  лидери  на  Срещата  на  върха. 

Европейските депутати бяха критични към заключенията на Европейската среща на върха 
относно  сегашната  криза  в  еврозоната,  като  много  от  тях  поискаха  по-амбициозен 
европейски подход към трудностите. За повече информация натиснете ТУК  .  

"Алтернативата на изборите в Судан е война" – интервю с 
Ana Gomes 

Разкъсваният  от  войни  Судан  ще  проведе  първите  си 
демократични, президентски, местни, парламентарни избори от 
1986г. насам. Интервю с португалската социалистка Ana Gomes, 
която е начело на най-голямата мисия за наблюдение на ЕП, 

относно това дали наистина изборите ще бъдат демократични четете ТУК  .  

 Петък, 9 април 2010г.

 Изкуството на поправките в законите

Поправките  са  ключов  начин  да  въздействаме  и 
променяме  европейските  закони.  Това  е  начин,  по  който 
европейските  депутати  включват  в  играта  интересите  на 
избирателите,  лобистите,  неправителствените  организации  и 
други  групи  от  хора.  Някои  предложения  привличат  стотици 

поправки и именно затова съществуват строги правила, които трябва да бъдат спазвани, 
когато се внасят поправки. За повече информация натиснете ТУК  .  

Народно събрание
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Европейските  депутати  искат  да  се  ограничат 
трансферите на финансова информация

Преговорите  относно  новото  Споразумение  за 
трансфер на финансова информация между ЕС и САЩ, което 
е  част  от  борбата  срещу  тероризма,  се  проведоха  още 
веднъж  в  ЕП  в  сряда,  7  април  2010г.  В  първоначалните 
обсъждания, европейските депутати показаха желание да се 
ограничи броят на трансферите на данни в САЩ. За повече 

информация натиснете ТУК  .  

 Събота, 10 април 2010г.

Киргизстан  е  на  кръстопът,  казва  европейският 
депутат Paolo Bartolozzi

През  2005г.  "Революцията  на  лалето"  в  Киргизстан 
сложи началото на големи надежди за промени в Централна 
Азия, но кръвопролитията и насилието разтърсиха бившата 
съветска република, когато лидерите на опозицията, водени 
от бившия министър Roza Otunbayeva, взеха властта в сряда, 
7 април 2010г. Президентът Kurmanbek Bakiyev е намерил 

убежище на юг и отказва да подаде оставка. Интервю с председателя на делегацията за 
връзки с държавите с Централна Азия четете ТУК  .  

 Понеделник, 12 април 2010г.

Смъртта на полския президент Lech Kaczyński: изявление на Jerzy Buzek

"Това е една невъобразима катастрофа. Европа претърпя огромна загуба. Полша се 
сблъска  с  една  неописуема  трагедия.  Никога  досега  в  Европа  толкова  много 
високопоставени длъжностни лица,  избрани от  народа в  съответствие с демократични 
принципи, не са загивали при самолетна катастрофа. Те са изпълнявали задълженията си 
в името на гражданите.  

С  голяма  скръб  получих  ужасните  новини  относно  смъртта  на  моя  приятел  и 
страхотен полски  политик -  президентът  на  Полша Lech Kaczyński.  Ние  сме  работили 
заедно по време на трудни времена за Полша в профсъюзът "Солидарност" и по-късно в 
демократична Полша в моето правителство. 

С огромна болка мисля за полските политици, служителите, членовете на екипажа 
и  всички  останали,  които  са  били  на  борда  на  самолета.  Те  загинаха,  изпълнявайки  
службата си към родината докато бяха на път, за да почетат паметта на хилядите полски  
офицери, убити в с. Катин преди 70 години.   

Като поляк, аз съм съкрушен от огромната скръб и печал заедно с останалите 38 
млн. полски граждани.

Като председател на ЕП, от името на всички европейски депутати бих искал да  
изразя съболезнования и думи на съчувствие към семействата на загиналите. Искам да  
изразя и подкрепата ни към полските граждани и полските власти".   

Източник: Страницата на Европейския парламент                   

Народно събрание
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Седмицата в Съвета 

Хранително  вкусовият  отрасъл  в  центъра  на 
вниманието

Продължават  дискусиите  за  намиране  на 
най-добрия  начин  за  подобряване  на  веригата  на 
предлагане на храни в Европа след големите колебания в 
цените на храните през последните години. На 29 март 
2010г.  председателството,  с  подкрепата  на  широко 
мнозинство  от  министрите,  заседаващи  в  Съвета  по 

селско стопанство, призова към предприемането на действия в области, които варират от 
укрепването  на  хранително-вкусовата  промишленост  до  установяването  на  по-добър 
баланс  между  общата  селскостопанска  политика  (ОСП)  и  правилата  на  ЕС  относно 
конкуренцията.

Съветът  изтъкна  специално  необходимостта  от  подобряване  на  структурата  на 
хранително-вкусовия отрасъл, например като се интегрират първичните производители и 
преработвателите от малките и средните предприятия с другите звена на веригата на 
предлагане на храни и като се укрепят селскостопанските кооперативи и организациите 
на производителите.

Сред необходимите действия е и повишаването на прозрачността по веригата на 
предлагане  на  храни,  както  става  ясно  от  европейския  механизъм  за  наблюдение  на 
цените  на  храните. Необходимо  е  също  да  се  предприемат  мерки  срещу  нелоялните 
търговски практики, като се въведе по-строг контрол. Освен това следва да се насърчи 
саморегулирането  между  участниците  във  веригата  на  предлагане  на  храни,  като 
например  се  приемат  стандартни  договори  за  хранително—вкусовата  промишленост  и 
кодекси за добри търговски практики за всички заинтересовани страни.

Преобладаващото  мнозинство  от  министрите  изтъкна  също,  че  следва  да  има 
по-добър  баланс  между  ОСП  и  политиката  на  ЕС  в  областта  на  конкуренцията. 
Министрите  приканиха  Комисията  да  разгледа  възможностите  за  гъвкавост  при 
прилагането на правилата за конкуренция.

Наличието на по-ефикасна верига на предлагане на храни би било в интерес както 
на  първичните  производители,  така  и  на  преработвателите,  дистрибуторите  и 
потребителите. По-справедливото  разпределение  на  добавената  стойност  и 
установяването на отношения, основани на пазарните принципи, по цялата верига, би 
повишило ефикасността и би дало тласък на конкурентоспособността в Европа.
 
За повече информация:
Заключения на Съвета
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета

Източник: Страницата на Съвета                   

Новини от Европейската комисия
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 Вторник, 6 април 2010г. - Международни отношения и външни работи 

Възстановяване на Хаити

ЕС  ще  предостави  над  1,2  млрд.  евро  за 
възстановяването и дългосрочното развитие на Хаити.

Решението  за  отпускане  на  средствата  бе  обявено  на 
конференция на ООН за Хаити , провела се в Ню Йорк 
през миналата седмица.

Общо  страните  донори  обещаха  7,3  млрд.  евро  (9,9 
млрд. долара), с които да помогнат на страната да се възстанови след опустошителното 
земетресение през януари. От тази сума над половината (5,3 млрд. долара) ще бъдат 
предоставени през 2010-2011 г. Това е повече от поисканата от Хаити помощ (3,9 мрлд. 
долара) за този период.

Катрин Аштън, върховният представител на ЕС за външните работи, призова за 
изготвянето  на  10-годишен  икономически  план,  който  да  включва  не  само 
възстановителни работи, но и мерки за стимулиране на развитието и растежа.

„ЕС осъзнава, че възстановяването на Хаити включва и дългосрочен ангажимент от 
страна на неговите партньори“, заяви тя. От дълго време насам ЕС е един от най-големите 
донори на карибската държава.

Кристалина Георгиева, комисар по хуманитарната помощ, предлага използването 
на схеми за заплащане в брой за извършен труд и отпускането на малки заеми, за да се 
стимулира  развитието  и  да  се  даде  възможност  на  хаитяните  да  се  съвземат  от 
сполетялото ги бедствие.

Земетресението причини смъртта на повече от 200 000 души, а над един милион 
останаха без подслон. ЕС вече предостави хуманитарна помощ на стойност 300 млн. евро.
Повече за помощта на ЕС за Хаити 
Земетресение в Хаити - карти и снимки   

Вторник, 8 април 2010г. - Равни възможности и борба с дискриминацията

Ромите - излизане от порочния кръг

Призив към държавите-членки да използват в по-голяма 
степен  наличните  средства  от  ЕС  с  цел  социалното 
приобщаване на ромите.

С  разширяването  на  Европейския  съюз  на  изток  през 
2004 г. и 2007 г. броят на живеещите в Съюза роми се увеличи 

многократно. Днес по приблизителна оценка ромите наброяват между 10 и 12 милиона 
души, което ги прави най-голямото етническо малцинство в ЕС.

По-голямата част от тях живеят в бедност в периферията на обществото. Техният 
достъп до образование,  работни места и медицинско обслужване е много ограничен - 
порочен кръг, от който е трудно да се излезе.

Поради това Европейската комисия предлага програма, насочена към решаването 
на  най-важните  проблеми  при  интеграцията  на  ромите.  За  тази  цел  ЕС  предоставя 
средства, които държавите-членки би трябвало да използват в по-голяма степен.

Най-важният инструмент е  Европейският социален фонд, в рамките на който се 
разпределят около 12 млрд. евро - 10% от общия бюджет на ЕС. Подпомагат се проекти, 
които допринасят за социалното сближаване в Съюза.

По време на двудневната Втора европейска среща на върха, посветена на ромите, 
която започна днес, на Международния ден на ромите, в испанския град Кордоба, ще се 
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направи  равносметка  на  постигнатия  напредък  и  ще  се  обсъждат  нови  стратегии  на 
Комисията. 

В конференцията участват представители на институциите на ЕС, на държавите-
членки и на граждански организации, включително ромски такива. Освен това се очаква 
да присъстват директорът от Световната банка Теодор Алърс и инвестиционният банкер и 
филантроп Джордж Сорос.

На конференцията ще бъде обсъдено и как държавите-членки прилагат законите 
на  ЕС  за  борба  с  дискриминацията  и  расизма.  Комисията  предприе  правни  действия 
срещу  24  страни  от  ЕС,  които  не  бяха  изпълнили  задълженията  си  в  тази  област. 
Действията срещу 12 държави продължават.

Проучване,  проведено  от  Агенцията  на  ЕС  за  основните  права  през  2009 г. 
показва  колко  е  важно  прилагането  на  подобни  правила  -  над  половината  от 
анкетираните роми заявяват, че през предходните дванадесет месеца са били жертва на 
дискриминация.
ЕС и ромите 
Наистина ли познаваме ромите?           
Ромски успехи 
Първа европейска среща на върха, посветена на ромите 

Източник: Страницата на Европейската комисия           

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Следващото пленарно заседание ще се проведе  на 19 април 2010 г. в Страсбург.
Проект   на дневен ред  

Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)

Понеделник, 12 април 2010 г.

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Проект на дневен ред

Сряда, 14 април 2010 г.

Комисия по външни работи 
Комисия по развитие
Проект на дневен ред

Четвъртък, 15 април 2010 г.

Специална комисия по финансова, икономическа и социална криза

Проект на дневен ред
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Инициативи на ЕС 

Европейците застават зад камерата

Конкурсите  за  видеоклипове  на  Европейската  комисия дават  шанс на  всеки да 
демонстрира своето творчество и кино талант по европейски въпроси.

На 9 април 2010г. приключи конкурса за видеоклип на тема предприемачество. 
Участниците трябваше да подготвят  кратък видеоклип, посветен на предприемаческия 
дух по следните теми: различен начин на живот; предизвикателства и удовлетворение; 
път към бъдещето. Най-добрите клипове от всяка категория ще бъдат отличени.

В това второ издание на конкурса победителите ще си поделят повече от 22 000 
евро и ще бъдат  поканени на  церемония по  награждаването  в  Брюксел на 25 май в 
рамките на Европейската седмица на МСП.

Избраните  видеоклипове  ще  послужат  да  насърчават  европейците  да  създават 
свои собствени фирми. Днес малцина са желаещите да се впуснат в подобно начинание, а 
всъщност предприемачеството е ключът към конкурентоспособна и иновативна Европа.

Лауреатите от "Европа в образи",  друг видео конкурс,  ще бъдат обявени на 14 
април 2010г.  Участниците трябваше да представят свой личен,  положителен образ на 
Европа по артистичен, документален, исторически или дори функционален начин. За тази 
цел  те  бяха  приканени  да  използват  материали  от  аудиовизуалната  библиотека  на 
Комисията, за да създадат оригинален видеоматериал, който да предизвика интерес у 
европейците от всички възрасти и поприща. Победителят ще получи награда от 10 000 
евро.

Тези  аудиовизуални  инициативи  имат  за  цел  да  популяризират  политиките  и 
действията на Съюза, който публикува и множество видеоклипове в EU Tube, тематичния 
канал на ЕС в YouTube.
Европейска видео награда за предприемачество 2010 
Конкурс "Европа в образи" 
EU Tube - Звуци и образи от Европа 
Рисувайте, снимайте, творете! 
Small business, big ideas 

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 05.04.- 09.04. 2010 г.

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Работна програма 
на Комисията за 2010г. - "Време за действие" Досие на документа

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

изменение  на  Регламент  (ЕО,  Евратом)  №  1605/2002  на  Съвета  относно 
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Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по 
отношение на Европейската служба за външна дейност - COM(2010)85  Досие на 
документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
позицията  на  Съвета  във  връзка  с  приемането  на  Регламент  на  Европейския 
парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 
1331/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) 
№ 1852/2001 на Комисията - COM(2010)124 Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

И ДО СЪВЕТА относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и 
проверка - COM(2010)113 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

борбата  със  сексуалното  малтретиране,  сексуалната  експлоатация  на  деца  и 
детската  порнография  и  за  отмяна  на  Рамково  решение  2004/68/ПВР  - 
COM(2010)94 Досие на документа

Статистика
⇒ Предложение за  РЕГЛАМЕНТ  (ЕС)  № .../….  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  И НА 

СЪВЕТА  ОТНОСНО  ЕВРОПЕЙСКАТА  СТАТИСТИКА  ЗА  ТУРИЗМА  -  COM(2010)117 
Досие на документа

Транспорт
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
Позицията  на  Съвета  на  първо  четене  с  оглед  приемането  на  Регламент  на 
Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по 
море  или  по  вътрешни  водни  пътища,  и  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 
2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане 
на законодателството за защита на потребителите СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  съгласно  член  294,  параграф  6  от  Договора  за 
функционирането  на  Европейския  съюз  относно  Позицията  на  Съвета  на  първо 
четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, 
и  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  2006/2004  за  сътрудничество  между 
националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на 
потребителите - COM(2010)120 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 
параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
Позицията  на  Съвета  на  първо  четене  с  оглед  приемането  на  Регламент  на 
Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния 
транспорт  и  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 2006/2004  за  сътрудничество 
между  националните  органи,  отговорни  за  прилагане  на  законодателството  за 
защита на потребителите - COM(2010)121 Досие на документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

07.04.2010 г. L 87
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 285/2010 на Комисията от 6 април 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  785/2004  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
застрахователните  изисквания  за  въздушни  превозвачи  и  оператори  на 
въздухоплавателни средства.

 Регламент (ЕС) № 286/2010 на Комисията от 6 април 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 88/2007  относно  предоставянето  на  статистически  данни  за 
количествата макаронени изделия.

 Регламент (ЕС) № 287/2010 на Комисията от 6 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  288/2010  на  Комисията  от  6  април  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. 

 Регламент (ЕС) № 289/2010 на Комисията от 6 април 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  №  281/2010  за  определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на 
зърнените култури, считано от 1 април 2010 г.

 Регламент (ЕС) № 290/2010 на Комисията от 6 април 2010 година за изменение за 
сто двадесет и трети 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.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/196/ЕС,  Евратом на  Съвета  от  16  март  2010  година  относно 

разпределението  на  косвено  измерените  услуги  на  финансовите  посредници 
(FISIM)  за  установяването  на  брутния  национален  доход  (БНД),  използван  за 
целите на бюджета на Европейския съюз и собствените му ресурси. 

 Решение  2010/197/ОВППС на  Съвета  от  31  март  2010  година  за  започване  на 
военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските 
сили за сигурност (EUTM Сомалия).

 Решение 2010/198/ЕС на Комисията от 6 април 2010 година за освобождаване на 
Латвия от някои задължения за прилагане на директиви 66/402/ЕИО и 2002/57/ЕО 
на  Съвета  по  отношение  на  Avena  strigosa  Schreb.,  Brassica  nigra  (L.)  Koch  и 
Helianthus annuus L. 

 Решение № 283/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 
година за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова 
заетост и социално приобщаване „Прогрес“.

 Решение № 284/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 
година за изменение на Решение № 1672/2006/ЕО за създаване на програма на 
Общността за заетост и социална солидарност — „Прогрес“.

08.04.2010 г. L 88
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 291/2010 на Комисията от 31 март 2010 година за поправка на 
регламенти (ЕО) № 437/2009, (ЕО) № 438/2009 и (ЕО) № 1064/2009 по отношение 
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на режима специфична употреба, предвиден за вноса на някои селскостопански 
продукти в рамките на тарифните квоти.

 Регламент (ЕС) № 292/2010 на Комисията от 7 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/200/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2010 

година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 
май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление.

 Решение 2010/201/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2010 
година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 
май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление.

 Решение  2010/202/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  9  март  2010 
година  за  мобилизиране  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 
май 2006 г.  между Европейския парламент,  Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление.

 Решение 2010/203/ЕС на Европейския парламент  и  на  Съвета  от  25  март 2010 
година  за  мобилизиране  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 
май 2006 г.  между Европейския парламент,  Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление. 

 Решение 2010/204/ЕС на Европейския парламент  и  на  Съвета  от  25  март 2010 
година  относно  мобилизирането  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 
17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление.

 Решение 2010/205/ЕС на Комисията от 31 март 2010 година относно въпросника за 
докладване във връзка с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и 
на  Съвета  за  създаване  на  Европейски  регистър  за  изпускането  и  преноса  на 
замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета.

 Решение  2010/206/ЕС на  Комисията  от  6  април  2010  година  за  даване  на 
възможност на държавите-членки да удължат срока на временните разрешения, 
издадени за новото активно вещество FEN 560.

0  9  .04.2010 г. L 8  9  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 293/2010 на Комисията от 8 април 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  820/2008  за  установяване  на  допълнителни  мерки  за 
прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

 Регламент (ЕС) № 294/2010 на Комисията от 8 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  295/2010  на  Комисията  от  8  април  2010  година  за 
непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната 
тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.
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 Регламент (ЕС) № 296/2010 на Комисията от 8 април 2010 година по силата на 
който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/208/ЕС  на  Съвета  от  29  март  2010  година  за  изменение  и 

удължаване на срока на действие на Решение 2007/641/ЕО за приключване на 
консултациите  с  Република  Фиджи  съгласно  член  96  от  Споразумението  за 
партньорство АКТБ-ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие.

 Решение  2010/209/ЕС  на  Комисията  от  26  март  2010  година  относно 
разпределянето  на  квоти  за  внос  на  контролирани  вещества  за  периода  от  1 
януари до 31 декември 2010 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета.

 Решение  2010/210/ЕС на  Комисията  от  6  април  2010  година  за  изменение  на 
Решение 2009/296/ЕО за създаване на специална програма за контрол и инспекция 
във връзка  с  възстановяването  на запасите от  червен тон в  източната  част  на 
Атлантическия океан и в Средиземно море.

 Решение  2010/211/ЕС на  Комисията  от  7  април  2010  година  за  изменение  на 
Решение  2008/855/ЕО  по  отношение  на  мерките  за  контрол  на  здравето  на 
животните, свързани с класическа чума по свинете в Германия.

10  .04.2010 г. L   90  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 297/2010 на Комисията от 9 април 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  272/2009  за  допълване  на  общите  основни  стандарти  за 
сигурност на гражданското въздухоплаване.

 Регламент (ЕС) № 298/2010 на Комисията от 9 април 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  1451/2007  с  цел  удължаване  на  периода  на  действие  на 
дерогациите, даващи възможност за предлагане на пазара на биоциди.

 Регламент (ЕС) № 299/2010 на Комисията от 9 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/212/ОВППС  на  Съвета  от  29  март  2010  година  във  връзка  с 

позицията  на Европейския съюз за Конференцията на страните по Договора за 
неразпространение на ядреното оръжие за преразглеждането му през 2010 г.

 Решение 2010/213/ЕС на Комисията от 18 декември 2009 година относно държавна 
помощ C 34/07 (ex N 93/06), свързана с въвеждането на схема за данък върху 
тонажа в полза на международния морски транспорт в Полша.

10  .04.2010 г. L   91  
ДИРЕКТИВИ 

 Директива 2010/22/ЕС на Комисията от 15 март 2010 година за изменение, с оглед 
привеждане  в  съответствие  с  техническия  прогрес,  на  директиви  80/720/ЕИО, 
86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета и на директиви 2000/25/ЕО и 
2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на 
селскостопански или горски трактори 
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. март 2010 г.

Издание за културната програма
The Euromed Partnership: The Cultural Agenda
ЕС 1560

Издание относно перспективите за малките и средните предприятия
Changing the perspectives for manufacturing SMEs
ЕС 1561

Издание относно новостите в химическия сектор
Rejuvenating the European chemical sector
ЕС 1562

Издание относно хранителните продукти
Food security: understanding and meeting the challenge of poverty
ЕС 1563

5 издания относно докладите на проектите за енергетиката в ЕС за 2009г.
Energy education - Energy efficiency in industry - Renewable energy in buildings - 
Sustainable Energy Communities - Energy- efficient transport
ЕС 1564

Издание относно диалогът между ЕС  и Балканите
Intercultural Dialogue for Greater Europe: The European Union and the Balkans
ЕС 1565

Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на испанското 
председателство
The priorities of the European Econimic and Social Committee during the Spanish 
Presidency of the Council of the European Union
ЕС 1566

Издание - комикс за бедствията в ЕС
Hidden disaster
ЕС 1567

121-ва среща на интерпарламентарния съюз 
121  st  IPU  ASSEMBLY  /  121eme  ASSEMBLEE  DE  L'UIP  -  GENEVA 
(SWITZERLAND)/GENEVE(SUISSE) - 16-21 OCTOBER/OCTOBRE 2009
ЕС 1568
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