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Народно събрание 

Тема на седмицата 
 
Министрите от ЕС ще обсъдят в Брюксел мерки за енергийна солидарност 

 
 Министрите на енергетиката на 
страните членки на ЕС се събират на 
12 януари 2009 г. в Брюксел, за да 
обсъдят възможните стратегически 
стъпки, за да се предпазят от 
повторение на сегашната криза с 
доставките на природен газ от Русия 
през Украйна, съобщи Ройтерс, 
цитирана от БТА. 
 Очаква се министрите на 
енергетиката да съсредоточат 
вниманието си върху формулирането 
на споразумение за "енергийна 
солидарност", което би позволило на 

всяка страна да се обърне в труден момент към съседите си. 
 Постигането на такова споразумение обаче се затруднява от липсата на изградени 
връзки. България например не може да се обърне към европейските си съседи за помощ в 
сегашната криза, тъй като няма изградени тръбопроводи за доставка на газ към тях, 
посочва Ройтерс. Дневник, 12 януари 2009 г.  
 
За повече информация натиснете ТУК 
 
 Още по темата: 
 
 На 8 януари 2009 г., Съветът прие Декларация за проблема Русия/Украйна и 
енергийната сигурност. В документа е отправен призив към Русия и Украйна за незабавно 
възстановяване на доставките на газ в пълен обем, като ЕС е готов да съдейства и ги 
призовава да приемат мониторинг по транзита. Освен това ЕС призовава двете страни да 
намерят дългосрочно решение на въпроса. В декларацията се посочва още, че 
сигурността на тези доставки е изключително важен въпрос за ЕС, предполагащ 
отговорност и солидарност от всички страни членки. 
Текст на декларацията на ЕС 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
 
Извънредно заседание на парламентарните комисии по енергетиката, по 
европейските въпроси и по външна политика 
 

 На 9 януари 2009 г. парламентарните комисии 
по енергетиката, по европейските въпроси и по 
външна политика изслушаха на извънредно 
заседание вицепремиера Ивайло Калфин и министър 
Петър Димитров за ситуацията след прекратяването 
на доставките на газ за България.  
 Министър Димитров докладва как 
правителството е действало по време на газовата 
криза и спазва ли се Закона за енергетиката. 
Вицепремиера Ивайло Калфин говори пред 
депутатите за позицията на външните министри на 

страните от ЕС по повод преустановяването на доставките на газ. 
 
 
 
Георги Пирински се срещна с посланика на Чешката Република Мартин Клепетко 
  

 Председателят на Народното събрание Георги 
Пирински прие на 9 януари 2009 г. по негово искане 
посланика на Чешката република в България 
Мартин Клепетко. Посланик Клепетко връчи на 
председателя на парламента писмо на председателя 
на чешкия Сенат Пршемисл Соботка до 
председателите на Държавната Дума и на Съвета на 
федерацията на Руската федерация, както и на 
Върховната Рада на Украйна, във връзка с 
разрешаването на актуалната криза с доставката на 
природен газ.  

 Мартин Клепетко информира Георги Пирински за неформалното заседание на 
Съвета по външни отношения на 8 януари 2009 г. във връзка с газовата криза, както и за 
продължаващите интензивни усилия на Чешкото председателство за нейното 
разрешаване. 
 Георги Пирински благодари за връченото писмо и изрази задоволство от 
инициативата. Той благодари и за изрично изразената от председателството загриженост 
за ситуацията в България и изрази солидарност за трудностите на съседните страни, 
получаващи газ транзитно от България. Председателят на Народното събрание специално 
акцентира върху необходимостта от незабавно облекчаване на настоящата ситуация. Той 
се ангажира в продължаването на необходимите междупарламентарни действия и 
изтъкна, че е необходимо проблемът да бъде разглеждан в контекста на европейската 
солидарност. 
 
 
 

Дирекция „Европейски съюз” 
3 



Седмичен бюлетин Год. II, Брой 1 
12 януари 2009 г. 

 

Народно събрание 

Предстоящи събития  
 
Извънредно заседание на Народното събрание на 12 януари 2009 г. 
  
 Народното събрание ще обсъжда ситуацията след спирането на доставките на 
природен газ за България на извънредно заседание на 12 януари 2009 г. 
 Председателят на парламента Георги Пирински, на основание чл. 78, т. 1 от 
Конституцията на Република България, свиква заседание на Народното събрание на 12 
януари 2009 г., понеделник, от 14.00 часа. Единствена точка в дневния ред на 
заседанието е: „Изслушване на Доклад на Министерския съвет за мерките за 
ограничаване на последствията от спиране на доставките на природен газ за България”. 
  
 
Заседание на Комисията по европейските въпроси 
 
 На 15 януари 2009 г. ще се проведе заседание на Комисията по европейските 
въпроси. Комисията ще проведе изслушване на Чешката република в България Мартин 
Клепетко относно приоритетите на чешкото председателство на Европейския съюз, за да 
представи акцентите в дейността на своето правителство. 
 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК 
 
Бюджет 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА И ДО 
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА - Към общо разбиране на концепцията за 
допустим риск от грешки - COM(2008)866 Досие на документа 

 
Външни отношения 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Източно 
партньорство - COM(2008)823 Досие на документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането 
на Пощенската директива (Директива 97/67/ЕО, изменена с Директива 
2002/39/ЕО) - COM(2008)884 Досие на документа 

 
Данъчно облагане и митнически съюз 

 Предложение за PЕГЛАМЕНТ (EО) № …/… НА СЪВЕТА от […] относно установяване 
на режима на Общността за митнически освобождавания - COM(2008)842 Досие на 
документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на 
инфекциите, свързани със здравни грижи - COM(2008)836 Досие на документа 
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2268
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2235
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2282
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2234
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2234
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2239
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 Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно безопасността на пациентите, 
включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи 
- COM(2008)837 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно определяне на принципите на 
организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от 
трети страни - COM(2008)873 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Прилагане 
на Препоръката на Съвета от 2 декември 2003 г. относно онкологичния скрининг 
(2003/878/EO) - COM(2008)882 Досие на документа 

 
Изследвания 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Към последователна стратегия за европейска научноизследователска 
програма за селското стопанство - COM(2008)862 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
участието на Общността в Европейска научноизследователска и развойна програма 
по метрология, предприета от няколко държави-членки -  COM(2008)814 Досие на 
документа 

 
Икономически и финансови въпроси 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - Осми доклад за практическата подготовка 
за бъдещото разширяване на еврозоната - COM(2008)843 Досие на документа 

 
Координиране на политиките на ЕК 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА - 
COM(2008)844 Досие на документа 

 
Околна среда 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - СРЕДНОСРОЧНА ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 
НА ЕО ОТНОСНО БИОРАЗНООБРАЗИЕТО - COM(2008)864 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и 
електронното оборудване - COM(2008)809 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) - COM(2008)810 
Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за 
напредъка след Съобщението относно недостига на вода и сушите в Европейския 
съюз - COM(2008)875 Досие  на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА от […] година за установяване на 
процедура за договарянето и сключването на двустранни споразумения между 
държави-членки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни 
дела, по дела, свързани с родителската отговорност и със задължения за 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2240
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2265
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2288
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2250
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2292
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2292
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2255
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2237
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2243
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2252
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2257
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2273
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издръжка, и по въпроси на приложимото право към дела, свързани със задължения 
за издръжка - COM(2008)894 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № …/… НА СЪВЕТА от […] за определяне на 
единен формат за визи - COM(2008)891 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА въз основа на член 14 от Рамково решение 2003/577/ПВР 
на Съвета от 22 юли 2003 година за изпълнение в Европейския съюз на решения 
за обезпечаване на имущество или доказателства - COM(2008)885 Досие на 
документа; 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА въз основа на член 20 от Рамково решение 2005/214/ПВР 
на Съвета от 24 февруари 2005 година относно прилагането на принципа за 
взаимно признаване на финансови санкции - COM(2008)888 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за 
установяване на процедура за договарянето и сключването на двустранни 
споразумения между държави-членки и трети държави по секторни въпроси, 
обхващащи приложимото право към договорни и извъндоговорни задължения - 
COM(2008)893 Досие на документа 

 
Предприятия и промишленост 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Безопасни, иновативни и достъпни лекарства: обновена визия за 
фармацевтичния сектор - COM(2008)666 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността 
относно лекарствени продукти за хуманна употреба в частта ѐ за лекарствените 
продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание - 
COM(2008)663 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на 
Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и 
ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата по 
отношение на предоставянето на информация за широката общественост относно 
лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание - 
COM(2008)662 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 
2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба - COM(2008)665 Досие на документа 

 
Регионална политика 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои 
разпоредби относно финансовото управление - COM(2008)803 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за 
регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна 
ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство - 
COM(2008)838 Досие на документа 

 
Разширяване 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2280
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2286
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2286
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2287
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2303
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2278
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2298
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2299
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2305
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2264
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2297
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 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИПП ЗА 2007 
ГОДИНА - COM(2008)850 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2007 Г. ЗА ФАР, 
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНАТА ПОМОЩ ЗА ТУРЦИЯ, CARDS И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ 
ИНСТРУМЕНТ -  COM(2008)880 Досие на документа 

 
Транспорт 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от страна на Европейската 
общност на Протокола за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на 
транспорта - COM(2008)895 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - План за действие за внедряване на интелигентните 
транспортни системи в Европа - COM(2008)886 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № …/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане 
на втората програма „Марко Поло“ за предоставяне на финансова помощ от 
Общността за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния 
транспорт („Марко Поло II“) - COM(2008)847 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен 
превоз - COM(2008)852 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните 
органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите 
- { COM(2008)816 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в 
областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове 
транспорт - COM(2008)887 Досие на документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика - 
COM(2008)876 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета с 
оглед приемането на регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социална сигурност и за определяне на 
съдържанието на неговите приложения - COM(2008)897 Досие на документа 

 
Търговия 

 Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № …/… НА СЪВЕТА от […] относно 
въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, 
участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван 
от Европейския съюз - COM(2008)889 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 26-ти годишен доклад 
относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на Общността 
(2007 г.) - COM(2008)877 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на временното споразумение, 
с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2260
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2284
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2249
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2256
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2262
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2266
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2275
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2306
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2302
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2304
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2270
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2271
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между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската 
общност и нейните държави-членки, от друга - COM(2008)861 Досие на документа 

 
 

Договор от Лисабон  
 
Чешкото председателство подготвя план при второ отхвърляне на Лисабонския 
договор от Ирландия 

Ирландският вестник "Айриш таймс" твърди, че чешкото 
председателство на ЕС подготвя план при евентуално 
второ отхвърляне от страна на Ирландия на Лисабонския 
договор. Очаква се през есента, най-вероятно през 
октомври, Дъблин да организира втори референдум за 
новия европейски договор, предава EUobserver. 

 Изданието твърди, че Прага работи по план Б при евентуален подобен изход от 
втори референдум, като предвижда компромис по броя на еврокомисарите. Лисабонският 
договор предвижда намаляване на броя им, като всички държави-членки ще имат свой 
представител на ротационен принцип. Ирландия настоява за запазване на 27 членове на 
ЕК.  
 Единият от предвидените варианти е всички държави-членки да запазят своя 
комисар , с изключение на страната, чиито представител заема поста на външен министър 
на ЕС или върховен представител по сигурността и външните отношения. В момента това 
е Хавиер Солана от Испания. 
 Александър Вондра, министър по европейските въпроси, уточни, че се правят 
планове и как ЕС да продължи да действа по сегашния договор от Ница.  
 Чешкият парламент също не е ратифицирал Лисабонския договор заради спора 
между премиера Тополанек и президента Клаус. Еurope.bg, 8 януари 2009 г. 

  

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 

 
8 януари 2009 г. - четвъртък  
 
Водещи играчи в газовата к

ят конфликт постави на изпитание 
и

риза в Европейския парламент 

 Газови
енергийните системи на ред ца държави. Европейският 
съюз се нуждае от политика за енергийна сигурност, 
диверсификация на енергийните доставки и енергийна 
солидарност. Това бяха основните препоръки, изразени на 
извънредното заседание на Комисията по външна 
политика на ЕП на 8 януари 2009 г. - четвъртък, което 
бе свикано по повод руско-украинския газов конфликт, 
довел до спиране на доставките на газ за Европа. За 
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повече информация натиснете ТУК  

 
Растящите цени - най-голямата тревога на европейците 

 

Инфлацията, безработицата, пенсиите - 
тревогите на европейците 

 Кои са главните тревоги на европейците? Каква 
е тяхната оценка за членството в ЕС? Началото на 
изборната година 2009 - изборите за Европейски 
парламент ще се проведат през юни, е повод за нас да 
прелистим последното изследване на обществените 
нагласи на европейците, проведено между октомври и 
ноември 2008 от Евробарометър.  

За повече информация натиснете  ТУК  

 

 

 
Всички словашки евродепутати подкрепят въвеждането на еврото  

Еврото замени кроната в Словакия от 1 януари 

 На 1 януари 2009 година Словакия стана 16 - та държава от ЕС, 
която въведе еврото като своя валута. Всички 14 словашки депутати от 
Европейския Парламент подкрепят приемането на европейската 
валута. Счита се, че въвеждането на еврото ще помогне във времената 
на икономическа криза. Според словашкия евродепутат Miroslav 
Mikolášik (ЕНП-ЕД), ако не беше  финансовата криза би било по-
изгодно да се отложи въвеждането на еврото. "Но ситуацията се 
промени драстично, след избухването на финансовата криза." За 
повече информация натиснете ТУК  

 

 
Седмицата в Съвета  

1 януари 2009 г. 

Чешката република поема за пръв път ротационното председателство на 
Европейския съюз 

 След като поеха председателството на 1 януари 2009 
г., чехите предприеха бързи действия в отговор на 
засилващия се конфликт в контролираната от Хамас ивица 

Газа. Чешкият министър на външните работи оглави мисия на ЕС в Близкия изток, която 
се опита да посредничи за постигане на мирно споразумение между Израел и Хамас. 
 Чешкото правителство настоя пред Русия и Украйна да разрешат спора за 
природния газ, започнал броени дни преди новата година. ЕС ще продължи да следи 
положението, което може да се отрази на доставките за цяла Европа. 
 Чешката република, присъединила се към ЕС през 2004 г., поема шестмесечното 
председателство в труден за Европа момент. Една от най-важните ѐ задачи ще бъде да 
контролира изпълнението на пакета от данъчни стимули на стойност 200 млрд. евро, 

Дирекция „Европейски съюз” 
9 

http://www.eu2009.cz/fr/�
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/051-45754-012-01-03-909-20090109STO45753-2009-12-01-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-45485-005-01-02-901-20090106STO45484-2009-05-01-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-45490-005-01-02-901-20090106STO45489-2009-05-01-2009/default_bg.htm


Седмичен бюлетин Год. II, Брой 1 
12 януари 2009 г. 

 

Народно събрание 

одобрен от лидерите на ЕС по време на френското председателство през втората 
половина на 2008 г. 
 В програмата си за председателството Чешката република заявява, че ще потърси 
решение на икономическите проблеми на ЕС, като повиши конкурентоспособността и 
доверието сред потребителите и собствениците на малки предприятия. 
Друг приоритет е енергийната политика, определяна от премиера Мирек Тополанек като 
„търсене на баланс между нуждите на околната среда и съхраняването на 
конкурентоспособността и енергийната сигурност в Европа“. През следващите шест 
месеца г-н Тополанек ще се стреми към непрекъснат дебат за диверсификация на 
енергийните източници и нови енергийни мрежи. 
 Председателството ще съвпадне с изборите за Европейски парламент. Чешката 
република ще трябва да започне назначаването на нова Комисия, която ще заработи 
едновременно с новия парламент. 
 По време на председателството си Чешката република иска да акцентира и върху 
отношенията ЕС-САЩ. Г-н Толопанек смята това за много важно за икономическото 
сътрудничество и европейската сигурност. 
 Друг приоритет в работната програма е сближаването на Западните Балкани с ЕС - 
Чешката република ще бъде домакин на срещата на върха ЕС-Балкани преди 
настъпването на лятото. 
 „Европа без бариери“ е мотото на председателството. Чехите се надяват 
премахването на пречките пред свободното движение на стоки, пари, работници и услуги 
да позволи на Европа да отстоява позициите си в световната икономическа надпревара. 

Програма на чешкото председателство на ЕС (на английски език) 

Официална страница на чешкото председателство   
 

Новини от Европейската комисия 

 Качество на живота в Европа: различията се запазват 
 

 Проучване за качеството на живота в Европа 
показва значителни различия между отделните държави. 
Проучването, осъществено от Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), 
разкрива големите различия между старите и новите 
държави-членки на Европейския съюз (ЕС), а също и 
между държавите на север и на юг. 
 Покупателната способност в новите страни членки 
и държавите кандидатки за членство е едва 55 % от 
средната европейска стойност. Делът на хората в тези 

страни, които понякога трябва да се лишат от считани за жизненоважни неща (напр. 
подходящо отопление, нови дрехи или годишен отпуск), е много по-голям отколкото в 
останалата част на Съюза. За повече информация натиснете ТУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дирекция „Европейски съюз” 
10 

http://www.europe.bg/upload/docs/cz_pres_programme_en_1_.pdf
http://www.eu2009.cz/en/
http://ec.europa.eu/news/environment/090102_1_bg.htm


Седмичен бюлетин Год. II, Брой 1 
12 януари 2009 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

11 

 Още четири страни премахват ограниченията на достъпа до трудовите си 
пазари за български и румънски работници 

  Европейската комисия съобщи на 8 януари 2009 г., че Гърция, Испания, Унгария 
и Португалия премахват ограниченията на достъпа до трудовите си пазари за български 
и румънски работници. Четирите страни се присъединяват към други десет държави-
членки на ЕС, които вече са отворили трудовите си пазари за работници от България и 
Румъния. В единадесет държави-членки все още продължава да има такива ограничения. 
За повече информация натиснете ТУК 

 Кино: подкрепата на ЕС за киното става глобална 

  На 9 януари 2009 г. Европейската комисия прие нова програма, наречена 
MEDIA MUNDUS — програма за широко международно сътрудничество, чиято цел 
е да помогне на аудио-визуалната индустрия да засили културните и търговските връзки 
между европейската филмова индустрия и производителите на филми от трети държави. 
ЕС ще осигури финансиране в размер на 15 милиона евро за периода 2011—2013 г. за 
проекти на специалисти от аудио-визуалния сектор от ЕС и трети държави. 
Сътрудничеството с европейската филмова индустрия е много търсено по света, както 
показва първоначалният успех на подготвителните дейности в рамките на програмата 
МEDIA International, по която ЕС осигури финансиране в размер на 2 милиона евро за 18 
проекта с участието на международни партньори. Новата програма MEDIA MUNDUS ще се 
изпълнява от 2011 до 2013 г. и ще се възползва от този нарастващ интерес и от 
възможностите, които създава световното сътрудничество в аудио-визуалната индустрия. 
Програмата ще доведе до нарастване на избора за потребителите, спомагайки за 
навлизането на по-разнообразни от културна гледна точка продукти на европейския и на 
международните пазари, и ще създаде нови възможности за бизнес за специалистите от 
аудио-визуалния сектор от Европа и от целия свят. За повече информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
12 -15 януари 2009 г. - пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург 
Нови правила ограничават употребата на пестициди. На 13 януари ЕП ще гласува 
два законодателни текста, които ще заместят сега действащите правила за пестицидите. 
С тях се установяват по-строги правила за тяхното използване, забраняват се някои 
силно токсични вещества и се изисква замяната на някои рискови вещества с техни по-
безопасни алтернативи. Забранява се също въздушното пръскане на пестициди, както и 
тяхното използване в близост до паркове и детски площадки, като същевременно се 
вземат мерки за защита на водната среда и на питейната вода. 
ЕП гласува относно обществените поръчки в областта на отбраната и 
сигурността. На 14 януари европейските депутати ще гласуват проектодирективата 
относно процедурите за възлагане на обществените поръчки в областта на отбраната и 
сигурността. Целта на законодателното предложение е да се създаде общ европейски 
пазар за военно оборудване и за продукти, свързани с отбраната. В него на ниво ЕС се 
определят правилата за координиране на възлагането на обществени поръчки в тези две 
чувствителни за всички държави-членки области. /т. 48 от ГРП на НС – 2007 г./ 
Биометрични данни в паспортите. Паспортите на деца под 12-годишна възраст, 
издадени в ЕС, няма да съдържат техните пръстови отпечатъци, гласи една от промените 
в регламента за биометричните данни в паспортите, която депутатите ще гласуват на 14 
януари. Децата обаче все пак ще трябва да имат собствени паспорти, с цел засилване на 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/19&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/26&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
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борбата срещу трафика на деца. Биометричните паспорти ще бъдат въведени в ЕС (плюс 
Исландия, Норвегия и Швейцария) на 29 юни тази година. 
Основните права в Европейския съюз между 2004 и 2008 г. Депутатите от ЕП са 
загрижени от големия брой нарушения на основните права на човека в държави-членки 
на ЕС, като отделят особено внимание на случаите на дискриминация срещу 
малцинствата, както и на заплахите за неприкосновеността на личния живот. Те искат 
също така европейските институции и държавите-членки да си сътрудничат в областта на 
имиграцията и даването на убежище. 
Депутатите очакват активна роля на Западните Балкани в търговията с ЕС. 
Страните от Западните Балкани сами носят отговорност за развитието на процеса на 
своите реформи (либерализиране на търговията, митници и администрация), се 
подчертава в доклад на ЕП, който изтъква същевременно значението на "индивидуалния 
курс" към членството в ЕС за всяка от тези страни. Депутатите слагат акцент върху 
борбата с корупцията в региона, както и върху борбата с контрабандата, подправянето и 
пиратството на стоки. 
Програма на чешкото председателство, енергийните въпроси са сред 
приоритетите. На 14 януари чешкият министър председател Mirek Topolánek ще 
представи пред депутатите от ЕП приоритетите в работната програма на започналото от 1 
януари чешко председателство на ЕС. Работната програма на председателството е под 
надслов "Европа без граници" и основните акценти в нея са икономиката и борбата с 
кризата, енергийният сектор и борбата с климатичните промени, както и външната 
политика на ЕС. След като бъде представена програмата на председателството, 
депутатите ще проведат дебат. 
Парламентът отбелязва 10-годишнината на еврото. На 13 януари ЕП ще отбележи 
тържествено 10-годишнината, откакто еврото стана официална валута на Европейския 
съюз и на 11 от държавите-членки, а евро банкнотите и монетите бяха въведени в 
обръщение две години по-късно. В момента 16 държави-членки са приели еврото като 
своя национална парична единица. Парламентът ще отбележи тази годишнина със 
специален дебат по време на пленарната сесия, който ще бъде последван от семинар с 
участието на политически лидери и водещи икономически журналисти. 
11 юли - ден за възпоменание на жертвите от клането в Сребреница. Депутатите 
ще гласуват на 14 януари относно обявяването на 11 юни за ден за възпоменание на 
жертвите от клането в Сребреница (Босна и Херцеговина). През 1995 г. около 8 000 
хиляди босненски мюсюлмани са избити от сръбските сили в Сребреница под 
командването на генерал Ратко Младич, който е все още издирван от международния 
трибунал в Хага за бивша Югославия.  За повече информация натиснете  ТУК  
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Предстоящи събития в Съвета  
 
понеделник, 12 януари 2009 г. 

На 12 януари 2009 г. в Брюксел ще се проведе извънредно заседание на Съвета 
по транспорт, телекомуникации и енергетика. В заседанието ще участват министрите 
на енергетиката, които ще обсъдят конкретни мерки за преодоляване на трудностите за 
някои държави-членки на ЕС, възникнали в резултат от спирането на доставките на 
природен газ от Русия през Украйна. 
 
Инициативи на ЕС  
 
2009 - Европейска година на творчеството и иновациите 

  

 Как творческият подход и новаторството могат да 
помогнат за икономическия прогрес и за социалното и 
личното благополучие? Отговор на този въпрос ще се опитат 
да дадат редица инициативи и събития, които ще се проведат 
през 2009 година, официално обявена в сряда за Европейска 
година на творчеството и иновациите.  

 

За повече информация натиснете ТУК  
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