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Народно събрание 

Тема на седмицата    
 
Ирландия каза "не" на Лисабонския договор 

На 12 юни 2008 г. в Ирландия се проведе референдум за 
Договора от Лисабон. 53,4 на сто гласуваха против него. Според 
окончателните резултати от 43 избирателни окръга 862 415 души са 
гласували с "не", докато 752 451 са гласували "да". Селските и 
работническите райони бяха почти изцяло против договора, докато 
заможните квартали на Дъблин регистрираха силна подкрепа. 
Министърът на правосъдието на Ирландия Дърмот Ахърн определи 

резултатите като разочароващи: "Очевидно това е разочарование. Налице е много ясно 
изразен отрицателен вот. Но референдумът е една от основните характеристики на 
демокрацията и хората казаха своята дума. Сега ще трябва да почакаме да видим как 
това ще се отрази в останалите държави от Европейския съюз. Най-вероятно обаче те ще 
продължат процеса на ратификация", заяви Ахърн. 
Дъблин не предвижда повторение на референдума. ЕС ще бъде отслабен вътрешно и 
външно. Ирландия е единствената държава, която реши да проведе допитване за съдбата 
на договора. 

Председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг реагира със съжаление на негативния 
вот и призова европейските държавни и правителствени ръководители да обсъдят 
възможни решения в тази ситуация при тяхната среща следващата седмица в Брюксел. 
"Не бива да забравяме, че ЕС е минавал често през кризи и трудни времена. И днес 
трябва да запазим здрав разум", каза Пьотеринг. 

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви, че останалите 
страни от ЕС трябва да продължат да ратифицират Лисабонския договор: "Отрицателният 
вот в Ирландия не решава проблемите, които Договорът от Лисабон е предназначен да 
реши", каза Барозу и призова ирландския премиер Брайън Кауън на срещата на върха на 
ЕС идния четвъртък в Брюксел да представи идеи как да се отговори на опасенията на 
гласувалите с "не". Председателят на ЕК заяви, че там е мястото лидерите на ЕС да 
вземат общи решения за действие след референдума в Ирландия. 

Повече информация за процеса на ратификация в държавите членки може да намерите 
ТУК  
 
 

Събития в Народното събрание 
 
Предстоящи събития  
 

От 16 до 19 юни 2008 г. в Народното събрание ще бъде на посещение делегация 
на Комисията по хармонизация с Европейския съюз на Великото народно 
събрание на Турция, водена от председателя на комисията Яшар Якъш. Повече 
подробности ще намерите тук

 

18 юни 2008 г. 

Председателят на Комисията по труда и социалната политика Хасан Адемов и 
други членове на комисията ще се срещнат с делегация на Комисията по социална 
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политика на парламента на Чешката република, водена от председателя на 
комисията Зденек Шкромах.  

 

19 юни 2008 г. 

Председателят на Народното събрание Георги Пирински ще се срещне с 
делегация на Комисията по външна политика на Парламента на Ирландия, водена 
от председателя на комисията Майкъл Удс. 

 

Годишна работна програма   

 
На 11 юни 2008 г. Комисията по труда 

и социалната политика и Комисията по 
европейските въпроси обсъдиха и подкрепиха 
постъпилата от Министерския съвет позиция на 
Република България към момента по „Проект 
на Директива за обща рамка относно 
трудовата миграция” (т. 24 от ГРП 2007). 
Предложението за директива има две цели: 

 - установяване на единна процедура за 
кандидатстване  и за изграждане на единен 
формат на разрешение за граждани на трети 
държави за пребиваване и работа на 
територията на държава членка, с цел опростяване на допускането и улесняване 
контрола върху статуса им;   

-  гарантиране на еднакви права на гражданите на трети държави с гражданите на 
приемащата държава членка по отношение на труд, заплащане и 
напускане/освобождаване от работа, свобода на сдружаване, образование, вкл. право на 
професионално обучение, признаване на дипломи, сертификати и професионални 
квалификации. 

 
            Република  България подкрепя по принцип проекта на директива на ЕП и Съвета 
и е направила предожение в   директивата да се уредят повече хипотези относно реда за 
подаване на молбите за кандидатстване и за провеждането на тест за достъп до пазара на 
труда. 

 
На 11 юни 2008 г. Комисията по труда и социалната политика и Комисията 

по европейските въпроси обсъдиха и подкрепиха постъпилата от Министерския съвет 
позиция на Република България към момента по „Проект на Директива относно 
условията за влизане и пребиваване на висококвалифицирани работници” (т. 25 
от ГРП 2007). Предложението за директива има две цели: 
   - да представи специална процедура за влизане и пребиваване на граждани от 
трети държави, кандидатстващи да пребивават в ЕС с цел работа като 
висококвалифицирани специалисти, за период, по-дълъг от три месеца; 
    - да определи условията, при които граждани на трети държави, законово 
пребиваващи в една държава членка, могат да пребивават с членовете на своето 
семейство в други държави членки. 
 

В предложението за директива се предвижда, че  всеки кандидат, за когото е взето 
положително решение за прием  от държавата членка, получава разрешение за 
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пребиваване, наречено „Европейска синя карта”. В „Европейската синя карта”  ще се 
изброяват условията, при които на лицето е разрешено да работи в съответната 
приемаща държава. Като условие за получаването на „Европейска синя карта”   е 
посочено притежаването от лицето на валиден трудов договор или на обвързваща 
оферта, издадена от работодател, с валидност най-малко от една година. 

Относно реда  за заплащане в проектодирективата се предвижда изискване 
размерът на възнаграждението да бъде най-малко три пъти повече от 
установената/обичайната в приемащата страна минимална работна заплата. 

 
            В своята позиция Република България е посочила, че подкрепя проекта за 
Директива на ЕП и Съвета относно предвидните изисквания за влизане и пребиваване на 
висококвалифицирани работници на територията на Общността, при условие че правното 
положение на квалифицираните работници от трети страни бъде изцяло уредено в общ 
пакет директиви в областта на легалната миграция.   

 
На 11 юни 2008 г. Комисията по бюджет и финанси и Комисията по 

европейските въпроси разгледаха  и подкрепиха постъпилата от Министерския съвет 
позиция на Република България  по „Проект на Директива  на Съвета за изменение на 
Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по 
отношение на третирането на застрахователните и финансовите услуги”  (т. 53 от ГРП 
2007). Проектът за директива има следните приоритети: 
 

 -  увеличаване правната сигурност за икономическите оператори и националните 
данъчни администрации с цел намаляване административната тежест, свързана с 
правилното прилагане на правилата относно освобождаването от ДДС на 
застрахователните и финансовите услуги; и  

-  намаляване въздействието на скрития ДДС в разходите на доставчиците на 
застрахователни и финансови услуги. 

 
Република България е наложила  резерва относно предложението на ЕК за 

предоставяне на доставчиците на застрахователни и финансови услуги на възможността 
сами да определят дали дейността им да бъде облагаема или не.  Изразената резерва е 
свързана с опасенията  от страна на България, че една такава възможност ще доведе до 
значимо оскъпяване на тези услуги, предоставяни на крайни потребители, което от своя 
страна може да предизвика стагнация в застрахователния и финансовия отрасъл.  
 
 Република България намира за неприемливо предложението за освобождаване на 
доставките, направени в рамките на група за поделяне на разходите по смисъла на чл. 
137 ал. 1 „б” от проектодирективата, защото въвеждането му би увеличило риска от 
данъчни измами и избягване на данъчните задължения и съответно би довело до 
съществено и нежелано увеличаване на разходите по администриране и контрол на 
данъка, тъй като българското данъчно законодателство не е въвело режима на груповото 
данъчно облагане с ДДС. 
 
 

На 11 юни 2008 г. се проведе заседание на Съвета за обществени консултации  
(СОК) към Комисията по европейските въпроси. Съветът включва по шест 
представители на профсъюзите, бизнеса и неправителствените организации. 
Председателят на постоянната Подкомисия по усвояването на средствата на ЕС към 
Комисията по европейските въпроси  г-н Радослав Иванов представи пред членовете на 
СОК подготвения от подкомисията доклад за периода 01.01.2007 – 01.06.2008. На 
заседанието бяха разгледани и следните проектоактове от годишната работна програма 
на НС по въпросите на Европейския съюз (2008): 
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– Директива за насърчаване на употребата на енергия от възобновяеми източници - 
COM (2008)19. Досие на документа  

– Директива за изменение на Директива 2003/87/ЕО, установяваща схема за 
търговия с емисии на парникови газове - COM (2008)16. Досие на документа  

– Решение за стартиране на Програма за защита на децата, използващи Интернет и 
новите медии (2009 – 2013) – COM (2008)106. Досие на документа  

 

 
Повече информация за ГРП на НС може да намерите на сайта на НС в раздел „Европейски 
съюз”:  

 Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 
съюз (2008 г.)  

 Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 
съюз (2007 г.) 

 

Законопроекти, свързани с правото на ЕС 
 
На 11 юни 2008 г. Комисията по бюджет и финанси  не прие на първо четене 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове № 854-01-63, внесен от Пламен Панайотов и гр. н. пр. на 04.06.2008 г. В 
законопроекта се предлага  възстановяване на акциза за горивата в размерите от  2007 г. 
В Комисията по бюджет и финанси бе посочено, че намаляването на акциза на горивата 
по средата на годината няма да доведе до реално намаляване на цените на горивата. 
Даден бе пример с цената на кафето, която не е  променена след отпадане на акциза за 
кафето от 1 януари 2008г. 

 
 
На 11 юни 2008 г. Комисията по европейските въпроси  прие на първо четене 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове № 854-01-63, внесен от Пламен Панайотов и гр. н. пр. на 04.06.2008 г.  с 
аргумента, че предлаганото намаление не нарушава  разпоредбите на Директива  
2003/96/EО НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на 
правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1311
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1294
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1446
http://parliament.bg/?page=eu&s=wp2008&lng=bg
http://parliament.bg/?page=eu&s=wp2008&lng=bg
http://parliament.bg/?page=eu&s=wp2007&lng=bg
http://parliament.bg/?page=eu&s=wp2007&lng=bg
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=155
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
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Документи на Европейската комисия 
 
 
Документи на ЕК, получени в периода от 9  до 13 юни 2008 г. 
 
 
Административни въпроси 
 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (Евратом, 
EОВС, EИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и 
други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на 
член 12, на член 13, втори параграф, и член 14 от Протокола за привилегиите и 
имунитетите на Общностите - COM(2008)305. Досие на документа 

 
 
Бюджет 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Максимален процент на увеличение за 
незадължителните разходи за бюджета за 2009 г. - АНЕКС - SEC(2008) 534. Досие 
на документа 

 
 
Вътрешен пазар и услуги 
 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА в 
областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена 
отговорност - COM(2008) 344. Досие на документа 

 
 
Правосъдие, свобода и сигурност 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Към Европейска 
стратегия за електронно правосъдие – COM(2008) 329. Досие на документа 

 
 
Рибарство и морско дело 
 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно опазването на рибните ресурси 
посредством технически мерки - COM(2008) 324. Досие на документа 

 
 
Статистика 
 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
краткосрочната статистика съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на 
Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. - COM(2008) 340. Досие на 
документа 
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Договор от Лисабон 
 
11 юни 2008 г. – сряда 
 

 

 Естония казва „да” на Договора  

В Естония 91 от общо 101 депутати гласуваха "за". В същия ден - 11 
юни, и Финландия ратифицира договора. Министърът на външните 
работи на Естония Урмас Пает наскоро обясни, че целта на договора е 
да повиши ефективността на процеса на вземане на решения в 

Европейския съюз, добавяйки, че „Съюзът ще стане по-единен и със сигурност ще бъде 
по-близо до своите граждани“.  
 
 

Финландия одобри Лисабонския договор 

Парламентът на Финландия одобри Договора от Лисабон. 151 от общо 
200 депутати гласуваха „за" ратифицирането на новия европейски 
договор, 27 - „против", а 21 отсъстваха. Финландия стана 17-ата 
държава, одобрила новия европейски договор. Според финландския 

министър-председател Мати Ванханен текстът „почти напълно ще изпълни смятаните от 
Финландия за важни реформи“, позволявайки на ЕС да „се превърне в Съюз с по-добри 
възможности за действие в международен план и с по-ефективни процедури за вземане 
на решения”. Президентът на страната Таря Халонен трябва в рамките на следващите три 
месеца да даде крайното одобрение, преди договорът да бъде ратифициран. 

 
 

Гръцкият парламент одобри Договора от Лисабон 

 Парламентът на Гърция ратифицира Лисабонския договор, като прие текста с 
голямо мнозинство, съобщи БГНЕС. От 292 присъстващи в залата депутати 250 се 
произнесоха за договора, а 42 - против, съобщи председателят на парламента Димитриос 
Сиуфас.  

 Мнозинството бе съставено от депутати консерватори от управляващата партия 
Нова демокрация и от социалистическата опозиция (ПАСОК). Депутатите от 
Комунистическата партия, радикалната левица и крайно дясната Народен православен 
сбор (ЛАОС) гласуваха против. Гърция е 18-ата страна от ЕС, която прие текста. "Този 
договор е една допълнителна стъпка в посока към нова обединена Европа - по-ефикасна, 
по-достойна за доверие и по-силна", обърна се към депутатите премиерът Костас 
Караманлис. "Това е един ясен политически компромис, един общ знаменател на страните 
от Съюза, няма друг път", добави той. 
 
13 юни 2008 г. – петък 

 
 Ирландия отхвърли Лисабонския договор с референдум.  
За повече информация, вижте тема на седмицата. 
Изявление на Председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу.  
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Новини от европейските институции 
 
Въпрос за милиарди: как да се ориентираме в бюджета на ЕС? 
 

Всяка година в началото на лятото парламентарната 
Комисия по бюджет се подготвя за работа по бюджета на ЕС за 
следващата година. Бюджетната процедура включва 
парламента, от една страна, и министрите на финансите на 
държавите членки, от друга. Въпросът е за разпределението на 
около 115 милиарда евро. Комисарят по бюджета Dalia 
Grybauskaite представи предложението за бюджет 2009 на 6 

май. Кой какво решава относно бюджета на ЕС? Откъде идват парите и как той се 
разходва? 

Бюджетът за 2009 година ще бъде третият, който се подготвя съгласно новото 
бюджетно споразумение, наречено Многогодишна финансова рамка, което обхваща 
периода 2007-2013 година.  

Европейският бюджет притежава няколко особености: 

 Той е посветен до голяма степен на земеделието и развитието на селските райони 
(43% от общия бюджет за 2008 г.). Защо? Защото селскостопанската политика е 
единствената обща политика, която е изцяло от компетентността на Общността.  

 В сравнение с други публични бюджети разходите за инвестиции надвишават 
текущите разходи.  

 За разлика от бюджетите на държавите - членки на Европейския съюз, бюджетът 
на Съюза не може да бъде дефицитен. Всички разходи трябва да бъдат покрити от 
приходи - т.нар. „собствени ресурси“ на ЕС, по система, приета от държавите членки и 
ратифицирана от националните парламенти. 

 Скромен бюджет 

Независимо от това, че все повече области на компетентност се прехвърлят от 
държавите членки към Европейския съюз, бюджетът на ЕС съставлява по-малко от 2,5% 
от общите публични разходи, взети заедно. И докато тези разходи се явяват средно 47% 
от БНД (брутен национален доход) на държавите членки, бюджетът на Съюза възлиза 
едва на 1% от сумата на всички БНД . 

Допълнителна информация: 

Годишен бюджет за няколко години 

Как се определя годишният бюджет на ЕС?

Проектобюджет за 2009 година

Откъде идват парите на ЕС? 

Какво да разбираме под нетни вноски?

Какво се случва след приемането на бюджета?  
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/034-31028-161-06-24-905-20080605FCS31027-09-06-2008-2008/default_p001c001_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/034-31028-161-06-24-905-20080605FCS31027-09-06-2008-2008/default_p001c002_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/034-31028-161-06-24-905-20080605FCS31027-09-06-2008-2008/default_p001c003_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/034-31028-161-06-24-905-20080605FCS31027-09-06-2008-2008/default_p001c004_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/034-31028-161-06-24-905-20080605FCS31027-09-06-2008-2008/default_p001c005_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/034-31028-161-06-24-905-20080605FCS31027-09-06-2008-2008/default_p001c006_bg.htm
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Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент 
 
Граждански форум Агора върху климатичните промени: ЕП търси мнението на 
гражданите 

На 12 и 13 юни 2008 г. в Европейския парламент се проведе второто издание на 
Агората за граждански дебат. Тази година темата беше климатичните промени. В 
дебата взеха участие 500 представители на избрани организации на европейското 
гражданско общество, които обмениха гледни точки с депутати от ЕП, представители на 
европейските институции и международни експерти и формулираха препоръки към 
европейските институции, с цел да бъде допълнена интензивната работна програма на ЕП 
в тази област и да допринесе за формулирането на бъдещи инициативи. 

От българска страна участваха представители на 9 организации на гражданското 
общество, сред които бяха Международна асоциация "Мирна и единна Европа", Фондация 
за устойчиво развитие, клуб "Приятели на Европа", Националният център за 
професионално обучение към Българската търговско-промишлена палата, Европейско 
движение България, Младежи за обединена Европа. 

Допълнителна информация: 

Резултати и документи  

Интернет страница на Агора  

 
На 12 юни 2008 г. Европейският парламент организира семинар по случай 

Международния ден на африканската младеж, който се проведе в контекста на 
Европейската година на междукултурния диалог. Събитието премина под патронажа на 
председателя на парламента Ханс-Герт Пьотеринг. Един от лекторите беше Hauwa 
Ибрахим, носителка на наградата Сахаров за 2005 година. Интервю с Hauwa Ибрахим   

 

 
Седмицата в Съвета  

9 и 10 юни 2008 г. 

На 9 и 10 юни 2008 г. в Люксембург се проведе 2876-ото заседание ва Съвета по 
социална политика, заетост, здравеопазване и защита на потребителите. Съветът 
постигна политическо споразумение относно пакета от два регламента - за работното 
време и за временните работници и относно решение за основни насоки за политиките по 
заетостта на държавите членки за 2008 г. Беше приет общ подход по два проекта за 
регламенти относно координирането на системите за социална сигурност. Съветът прие 
заключения относно: препоръката на комисията относно насърчаване на 
административното сътрудничество в контекста на командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги; предвиждането на потребностите от знания и 
умения на пазара на труда със специално внимание към младежта; изпълнението на 
Пекинската платформа за действие по отношение на показателите за участието на 
младите момичета и жени във властта и вземането на решения;  премахването на 
половите стереотипи в обществото; намаляване на вредите от рак; антибиотичната 
резистентност; прилагането на Стратегията на ЕС за здравеопазването и  за 
информирането на пациентите относно лекарствените продукти. За повече информация 
натиснете ТУК  

http://forum.agora.europarl.europa.eu/jiveforums/category.jspa?categoryID=9
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=BG&id=70
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/028-31023-161-06-24-903-20080605STO30959-2008-09-06-2008/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/101031.pdf
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12 юни 2008 г. 

На 12 юни 2008 г. в Люксембург се проведе 2877-ото заседание на Съвета по 
транспорт, телекомуникации и енергетика. В областта на телекомуникациите на 
съвета беше проведено публично обсъждане на прегледа на регулаторната рамка на ЕС 
за електронните съобщителни мрежи и услуги и бяха разгледани три доклада на 
председателството относно напредъка, постигнат в работата на работните групи.  Съветът 
прие заключения за общия подход към използването на радиочестотния спектър, 
освободен при приеминаване към цифрово радиоразпръскване и относно междинния 
преглед на i2010. Беше постигнато съгласие по общия подход относно предложението за 
регламент за удължаване с три години на мандата на Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност. В областта на транспорта  съветът постигна политическо 
споразумение по три предложения, свързани с пътния транспорт – за достъпа до 
международния пазар за автомобилен превоз на товари, за упражняване на професията 
на автомобилен превозвач и за достъпа до пазара на автобусни услуги. Съветът прие 
решения за упълномощаване на комисията да започне преговори с Австралия и Нова 
Зеландия за сключване но всеобхватно споразумение за въздушен транспорт. Беше 
постигнато съгласие по общия подход относно предложението за създаване на 
благоприятни условия за продажба на чисти и енергийно ефективни пътни превозни 
средства. Съветът прие и заключения относно многогодишните договори за качеството на 
железопътната структура. За повече информация натиснете ТУК  

 
 
Новини от Европейската комисия 

Морска политика: Комисар Борг на посещение в Словения, за да насърчи по-
тясно сътрудничество в Средиземноморския регион по въпросите на морското 
дело 

 На 10 юни 2008 г. Джо Борг, комисар на ЕС по морско дело и рибарство, участва в 
международна конференция в град Порторож, Словения, и откри разискванията по 
свързаните с морето предизвикателства и възможности за Средиземноморския басейн. 
Разискванията се съсредоточиха върху сътрудничеството и управлението във връзка с 
редица морски отрасли и дейности, включително околната среда, морския транспорт, 
морското наблюдение и научно-изследователските работи. Основните моменти в 
разискванията са свързани с въпросите за по-тясно сътрудничество между страни от ЕС и 
страни извън ЕС, а също и увеличаване на съвместната дейност на активните действащи 
лица в морските отрасли.  

Допълнителна информация: 

Конференция „Интегрираната морска политика и Средиземноморието“ 

Анкета относно Интегрираната морска политика и Средиземноморието 

За „Барселонския процес: съюз за Средиземноморието“   

 

Комисията призовава за бързо приемане на политики за енергията и 
климатичните изменения като най-добър координиран отговор на растящите 
цени на петрола 

  На 11 юни 2008 г. комисията обсъди политическите решения за смекчаване на 
последствията от глобалното нарастване на цените на горивата. Въз основа на 
заключенията председателят Барозу ще представи съобщение, което трябва да бъде 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/101093.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/imp-mediterranean-conference_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/consultation-imp-mediterranean_en.html
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/
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прието своевременно и което следва да бъде обсъдено на Европейския съвет на 19 и 20 
юни 2008 г. заедно със съобщението на комисията относно увеличаването на цените на 
хранителните продукти. Колегията на комисарите анализира както структурни, така и 
циклични фактори и предлага координирано политическо решение, включително 
незабавни, средносрочни и дългосрочни политически варианти. Въз основа на 
предложенията, които комисията направи през последните две години, тези варианти 
включват активизиране на усилията за постигане на енергийна ефективност на 
предприятията и домакинствата, ангажимент за представяне на предложения във връзка 
с прозрачността на търговските петролни запаси до края на годината и подкрепа за 
организирането на световна среща на върха относно пазарите на горива между главните 
страни производителки и потребителки с цел обсъждане на широк набор от въпроси, 
свързани с балансираното функциониране на пазарите на петрол. Комисията даде 
съгласието си държавите членки да предприемат краткосрочни инициативи в подкрепа на 
най-засегнатите части от населението. Тези инициативи трябва да съответстват на 
координирана стратегия и трябва да не нарушават вътрешния пазар или данъчната и 
паричната политика. За повече информация натиснете ТУК  

 

Намаляване на трудовите злополуки чрез по-добра оценка на риска  

  Всяка година в Европейския съюз умират 5720 души като последица от трудови 
злополуки по данни на ЕВРОСТАТ. Освен това Международната органиазация на труда 
счита, че други 159 000 работници в ЕС умират всеки ден поради професионални 
заболявания. При съвкупното отчитане на двете статистики може да се направи прогноза, 
че на всеки три и половина минути в ЕС умира човек по причини, свързани с труда. По-
голямата част от трудовите злополуки и професионалните болести са предотвратими, като 
първата стъпка в тази посока е оценката на риска. Такова е посланието на „Здравословни 
работни места. Добре е за теб. Добре е за бизнеса“ - европейската информационна 
кампания за оценка на риска на Европейската агенция за здраве и безопасност при 
работа (EU-OSHA). Кампанията е насочена по-специално към високорискови сектори като 
строителството, здравеопазването и селското стопанство, както и към потребностите на 
малките и средните предприятия. Продължителността й е две години (2008-2009 г.). За 
повече информация натиснете ТУК  

Психичното здраве на европейците — в светлината на прожекторите 

  На 13 юни 2008 г. европейският комисар по здравеопазването Андрула Василиу 
представи Европейския пакт за психично здраве и благоденствие на конференцията на 
високо равнище в Брюксел по въпросите на психичното здраве. Това е първата 
конференция, на която присъстват едновременно министри, експерти, пациенти, здравни 
специалисти, изследователи и известни личности и други заинтересовани страни, за да 
бъдат съгласувани бъдещите съвместни действия за подобряване на психичното здраве 
на европейците. Пактът представлява покана за партньорски действия. С него се 
изтъкват здравните, социалните и икономическите ползи за всички от доброто психично 
здраве и необходимостта да се преодолеят стигмата и табутата, които все още 
съществуват по отношение на психичните заболявания. Според изчисленията всяка 
година 11 % от европейците биват засегнати от психични заболявания под някаква 
форма. Подобни психични разстройства могат да доведат до самоубийства, като 
статистиката показва, че на всеки 9 минути един човек се самоубива в ЕС.  За да се 
предприемат стъпки по този проблем и да се извлекат ползи от споделения опит, 
министри и експерти от цяла Европа се ангажираха да работят заедно и да поставят 
ударението върху 5 ключови аспекта: превенция на самоубийствата и депресията; 
психичното здраве в областта на младежта и образованието; психичното здраве на 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/916&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/931&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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работното място; психичното здраве на възрастните хора; борба със стигмата и 
социалното изключване. За повече информация натиснете ТУК  
 

 

Предстоящи събития в европейските институции 

 
На 19 и 20 юни 2008 г. в Брюксел ще се проведе заседание на Европейския 

съвет. Основните теми, които ще бъдат дискутирани, са Договорът от Лисабон,  
развитието на цялостната европейска миграционна политика и интегрираната стратегия 
за управление на границите и подобряване на сътрудничеството с трети страни. Ще бъдат 
обсъдени последиците за политиката от високите цени на храните и петрола, както и 
някои от досиетата, свързани с Лисабонската стратегия. Европейската перспектива на 
Западните Балкани и постигането до 2015 година на всички цели на хилядолетието за 
развитие също ще бъдат обсъдени на заседанието. Анотиран дневен ред на заседанието  
 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

16-19 юни 2008 г. - пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург 

ЕП иска отделяне на производството и доставката на електричество от 
експлоатацията на мрежата. Предложението на Европейската комисия за пълното 
отделяне на производството и доставката на електричество от експлоатацията на мрежата 
беше подкрепено от депутатите в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
на ЕП. В същото време те отхвърлиха предложенията за "трети път" и за "независим 
оператор на система". Докладът на ЕП ще бъде гласуван на предстоящата пленарна сесия 
в Страсбург. 

 Европейският съюз дефинира своята имиграционна политика. ЕП ще гласува на 
18 юни в Страсбург предложение за директива върху задържането и експулсирането на 
нелегални имигранти. Документът цели определянето на максимален период за 
задържане, който да не може да бъде превишен, както и забрана за връщане в ЕС за 
експулсираните лица, като в същото време се гарантира спазването на човешките права. 
Вече се очертава компромис по тази тема, върху която ЕП работи на равна основа със 
Съвета съгласно процедурата за съвместно вземане на решение. 

 Компромис по директивата за отпадъците. Неформален компромис по директивата 
за отпадъците беше постигнат между представителите на Съвета и Парламента с оглед 
постигането на споразумение на второ четене. Компромисът се състои от 39 предложения 
за изменение, които ще бъдат гласувани на 17 юни в Страсбург. Ако те бъдат приети, ЕС 
ще се сдобие с ново законодателство за отпадъците, което включва цели за повторна 
употреба на продуктите и за рециклиране, които трябва да бъдат достигнати до 2020 г. 

 По-строги стандарти за качеството на водата в ЕС. Депутатите от Комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните смятат, че още 31 водни 
замърсителя (сред които диоксините и полихлорираните бифенили) трябва да бъдат 
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включени в предложения от Европейската комисия списък на замърсители, за да се 
покрият нормите на ЕС за качество на водата до 2015 г. В случай че бъдат 
класифицирани като опасни, тези вещества трябва до 2025 г. да бъдат отстранени от 
състава на наземните европейски води. 

По-добра защита за пешеходците. 8000 пешеходци и колоездачи загиват всяка година 
в рамките на ЕС, а други 300 000 са ранени. ЕП подкрепя предложенията на комисията, 
целящи да намалят тези цифри чрез въвеждането на системи за предотвратяване на 
сблъсък, на предни защитни системи, помощни спирачни системи и други изисквания към 
производителите на автомобили. Постигнатият компромис по текста на регламента следва 
исканията на ЕП за по-кратки срокове за въвеждане на новите изисквания за сигурност. 

Среща на високо равнище Европейски съюз - Русия. На 18 юни депутатите от ЕП ще 
проведат дебат по повод предстоящата среща на върха ЕС – Русия, след като изслушат 
изявленията на представителите на съвета и на комисията. 

 Словакия въвежда еврото от 1 януари 2009 г. В доклад, който ще бъде гласуван на 
17 юни, Европейският парламент подкрепя присъединяването на Словакия към 
еврозоната от 1 януари 2009 г. Същевременно депутатите подчертават, че страната 
трябва да продължи с усилията си за поддържане на ниска инфлация и за продължаване 
на структурните реформи в икономическата сфера. 

Проект на дневния ред на пленарната сесия на ЕП в Страсбург, 16-19 юни 2008 г.
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
Понеделник и вторник,  16 и 17 юни 2008 г. 
 

В Люксембург ще се проведе 2878-2879 заседание на Съвета по общи въпроси и 
външни отношения. Дневен ред на заседанието
 
Повече информация по точките от дневния ред може да намерите ТУК  
  
 
 
 
Предстоящи събития в Европейската комисия  
 

MEDIA MUNDUS: Комисията разглежда възможността за създаване на програма 
за световно сътрудничество в областта на киното 

  Комисията е в процес на преценка на ползите от създаването на нова програма, 
наречена MEDIA MUNDUS, предназначена да задълбочи културните и търговските 
отношения между европейската филмова индустрия и филмовите творци от трети страни. 
Програмата би действала в допълнение на програмата на Европейския съюз MEDIA, 
създадена през 1991 г., за да насърчи създаването на европейски филми и 
разпространението им отвъд националните граници. Това  би подпомогнало европейските 
професионалисти в областта на аудиовизуалните изкуства и изпълняващите същата роля 
създатели на филми извън ЕС да повишат взаимно своята конкурентоспособност 
посредством по-пълно разгръщане на потенциала за съвместни проекти, като например 
създаването, разпространението и лансирането  на аудиовизуални творби. Подобен вид 
програма MEDIA MUNDUS би следвала модела на програмата за обмен на студенти 
ERASMUS MUNDUS, която през 2001 г. беше добавена към вече съществуващата програма 

http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2008-06-2&language=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/101110.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/101117.pdf
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ERASMUS, с цел да се създаде възможност за обмен между европейските университети и 
университетите на трети страни. Във връзка с главните черти и приоритети на евентуална 
програма MEDIA MUNDUS до 15 юни 2008 г. ще се провежда публично онлайн допитване, 
а на 25 юни в Брюксел ще се състои публично обсъждане. За повече информация 
натиснете ТУК  
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