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Тема на седмицата 
 
Френският президент Никола Саркози пред Европейския парламент: Европа не е 
осъдена на бездействие 

 На 10 юни 2008 г. във  встъпителните си думи 
пред Европейския парламент в Страсбург Никола 
Саркози подчерта, че "всички ние носим голяма 
отговорност: как да извадим Европа от кризата, в която 
тя се намира, как да избегнем блокирането, как да 
превъзмогнем нашите противоречия и да ги поставим в 
полза на Европа?" Той заяви пред депутатите, че "никой 
не казва, че Договорът от Лисабон решава всички 
проблеми", но все пак това е един "приемлив за всички 
компромис". Френският президент изтъкна своето 
желание "да успокои притесненията на гражданите" и 

да покаже една Европа, "която работи за всички". Френското председателство ще 
предложи през октомври или през декември "метод" за излизане от кризата, изготвен 
съвместно с ирландското правителство. Говорейки по въпроса за разширяването на ЕС, 
Никола Саркози подчерта, че разширяването от 2004 г. е било успешно, но в същото 
време каза, че без институционална реформа е невъзможно да се осъществи бъдещо 
разширяване на Съюза. Френският президент се изказа в полза на интегрирането в ЕС на 
страните - кандидатки от Западните Балкани, тъй като за него те са "безспорно 
европейски". Говорейки за приоритетите на започналото френско председателство 
на ЕС, г-н Саркози отдели на първо място внимание на климатичните промени и 
енергийния пакет. Според неговите думи "ние сме последното поколение, което може 
да избегне катастрофата" и затова "Европа трябва да даде пример" в борбата срещу 
климатичните промени". Разглеждайки другите приоритети на френското 
председателство, той подчерта, че европейската политика за отбрана трябва да бъде 
развита, тъй като "как Европа може да бъде политическа сила, ако не е в състояние да се 
отбранява?" Френският президент подчерта, че създаването на Европейски пакт по 
въпросите на имиграцията и убежището е от голяма важност, за да може дебатът за 
имиграцията да излезе от националните рамки и да прерасне в европейска политика. 
Друг основен приоритет на френското председателство е реформата на Общата 
селскостопанска политика на ЕС. Изтъквайки довода, че близо 850 милиона души 
страдат от глад по света, Никола Саркози зададе въпроса дали е разумно да се намалява 
земеделската продукция, особено в момент, в който имаме най-много нужда от нея. За 
повече информация натиснете ТУК

 

Среща на върха за създаване на Съюз за Средиземно море (ССМ) 
 
Френският президент Никола Саркози обяви създаването 

на Съюз за Средиземно море (ССМ) на срещата на върха в Париж 
на 13 юли 2008 г. 

В учредителната среща участваха лидерите на 27-те 
държави от Европейския съюз и на още 16 страни от Западните 
Балкани и южното крайбрежие на Средиземно море. Президентът 
на Република България Георги Първанов участва в срещата на 

върха. За повече информация натиснете ТУК

Допълнителна информация: 

Интернет страница на френското председателство  
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http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/en/accueil
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
Изслушване на посланик Етиен дьо Понсен относно приоритетите на френското 
председателство на Европейския съюз  
 

 На 10 юли 2008 г. в Народното събрание се 
проведе съвместно заседание на парламентарните 
комисии по европейските въпроси и по външните 
въпроси, на което посланикът на Франция Етиен дьо 
Понсен представи приоритетите на френското 
председателство на Европейския съюз. В 
изложението си Етиен дьо Понсен открои четири 
основни приоритета на френското председателство 
на ЕС - пакет "Енергия-климат", имиграцията, 
отбраната и селскостопанската политика на Европа. 
Френският дипломат подчерта, че мотото на 

френското председателство е "Смирение и отговорност". Етиен дьо Понсен отбеляза, че 
по време на шестмесечното си председателство Франция ще работи за общия европейски 
интерес и ще бъде винаги готова да изслуша позицията на своите партньори. 
 
 
 

На 11 юли 2008 г. заместник-председателят на Народното събрание Юнал Лютфи 
се срещна с депутата от Европейския парламент Ян Мулдер. Евродепутатът, който е 
специалист в три области – бюджет, бюджетен контрол, земеделие и развитие на 
селските райони, е за първи път в България. За повече информация натиснете ТУК  
 
 

Предстоящи събития  
 

Делегация на Комисията по въпросите на Европейския съюз на Сената на 
Чешката република, водена от председателя на комисията Лудек Сефциг, ще бъде на 
посещение в България от 16 до 18 юли 2008 г. Визитата е по покана на председателя 
на Комисията по европейските въпроси Младен Червеняков. За повече информация 
натиснете ТУК  

 

Годишна работна програма 
 

 На 2 юли 2008 г. Комисията прие предложение за директива, която предвижда 
защита и извън работното място от дискриминация въз основа на възраст, увреждания, 
сексуална ориентация и религия или вяра COM(2008) 426.  
 Същевременно на свое заседание състояло се на 7 - 8 май 2008 г. в Словения, 
КОСАК взе решение да бъде извършена проверка за субсидиарност на предложението за 
Директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
ориентация от парламентите на държавите - членки на Европейския съюз. По този начин 
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за втори път ще бъде тествана процедурата, заложена в Договора от Лисабон и по-
специално в Протокол № 2, относно прилагането на принципите за субсидиарност и 
пропорционалност.  
 Срокът от 8 седмици за разглеждането на предложението от националните 
парламенти, съгласно новата процедура по субсидиарност и пропорционалност, въведена 
с Договора от Лисабон, следва да приключи до 4 септември 2008 г., тъй като 
предложението бе публикувано на всички официални езици на 9 юли 2008 г. 
 Предложението е включено като т. 14 в годишната работна програма на НС по 
въпросите на ЕС за 2008 г. За повече информация натиснете ТУК
 Досие на документа
 КОСАК  

 

Законопроекти, свързани с правото на ЕС 
 

На заседания на 9 и 10 юли 2008 г. Комисията по икономическата политика 
прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите       
№ 802-01-40, внесен на 25 април 2008 г. от Министерския съвет, и на първо четене 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки № 802-01-
53, внесен на 3 юли 2008 г от  Министерския съвет.  

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за концесиите е свързан с 
разпоредби на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителна 
дейност, доставка и услуги и ТЪЛКУВАТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно 
прилагане на правото на Общността в областта на обществените поръчки и концесии по 
отношение на институционализирани публично-частни партньорства. 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е 
свързан с разпоредби на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
строителна дейност, доставка и услуги, Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета, Регламент 1422/2007 на Европейската комисия и Регламент 208/2008 на 
Европейската комисия. 
 
 

На 10 юли 2008 г. Комисията по европейските въпроси прие Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки № 802-01-53, внесен на 3 
юли 2008 г от  Министерския съвет, и Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за обществените поръчки № 854-01-65, внесен на 5.06.2008 г. от н.п. Диана 
Хитова и група народни представители. Законопроектите са свързани с разпоредби на 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането 
на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителна дейност, доставка и 
услуги, Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент 
1422/2007 на Европейската комисия и Регламент 208/2008 на Европейската комисия. 

 
На 11 юли 2008 г. Народното събрание прие на първо четене Законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за счетоводството № 802-01-50, внесен от 
Министерския съвет на 23.6.2008 г. 

С предложения законопроект се цели: 

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=bg&DosId=197196
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1698
http://www.cosac.eu/en/
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=154
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2150
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2210
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2210
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2210
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2201
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2201
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- въвеждане на  задължение за публикуване освен на финансовите отчети на 
предприятието, но и на  годишните  доклади за дейността  му,  което е в 
съответствие с Директива 2006/46/ЕО; 

- оповестяване стойността  на  плащането, извършено на одитори и др. консултанти, 
което е в съответствие с  Директива 200643/ЕО и препоръка на Комисията  
2008/363/ЕО от 6 май 2008 г.; 

- ограничаване броя на предприятията, които могат да не съставят консолидирани 
счетоводни отчети, което е в съответствие с Директива 83/349/ЕО. 
В предложения  законопроект се правят и промени в ЗКПО,  насочени към промени 

в данъчното третиране на дивидентите към и от компании на ЕС, което  е в съответствие с 
Директива 90/435/ЕО. За целта в законопроекта се предлага отмяна на глава 
осемнадесета „Дивиденти в рамките на Европейската общност” от ЗКПО. 

 
 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
 
Документи на ЕК, получени в периода от 7 до 11 юли 2008 г. 
 
Вътрешен пазар и услуги 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно статута на Европейското частно 
дружество - COM(2008)396 Досие на документа 

 
Данъчно облагане и митнически съюз

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за освобождаване от данъчно облагане при 
окончателно въвеждане на имуществото на физически лица от една от държавите 
членки - COM(2008)376 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/EC по 
отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност - 
COM(2008)428 Досие на документа 

 
Енергетика 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - обобщение на дейностите на Комисията, проведени 
през 2007 г., в приложение на Дял II, глави от 3 до 10 на Договора за Евратом - 
COM(2008)417 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно разходите във ветеринарната област - 
COM(2008)358 Досие на документа 

 
 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
прилагането на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване - 
COM(2008)414 Досие на документа 

 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Общностна рамка за прилагането на правата на 
пациентите при трансгранично здравно обслужване -COM(2008)415 Досие на 
документа 
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1713
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1694
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1685
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1695
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1701
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1701
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Координиране на политиките на ЕК 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
насърчаване на адаптирането на рибарските флоти на Европейския съюз към 
икономическите последствия от високите цени на горивата - COM(2008)453 Досие на 
документа 

 
Образование и култура 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - заключително 
оценяване на програмата за действие на Общността „Младеж“ (2000 - 2006 г.) и на 
програмата за действие на Общността за насърчаване на органите, които работят 
активно на европейско равнище в областта на младежта (2004 - 2006 г.) - 
COM(2008)398 Досие на документа 

 
Околна среда 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - преглед 
на политиката по околната среда — 2007 г. - COM(2008)409 Досие на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение 
на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по 
граждански и търговски дела - COM(2008)380 Досие на документа 

 ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 25.VI.2008 година за изменение на Препоръка за 
създаване на общо „Практическо ръководство за граничните служители (Шенгенски 
наръчник)“, което ще се използва от компетентните органи на държавите членки при 
извършване на граничния контрол на лица - C(2008)2976 Досие на документа 

 
Регионална политика 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - пети 
доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване - Растеж в 
регионите, растеж в Европа - COM(2008)371 Досие на документа 

 
Рибарство и морско дело 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 639/2004 
относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони 
на Общността - COM(2008)444 Досие на документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване 
на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с 
работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи 
предприятия с общностно измерение -COM(2008)419 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за прилагане на споразумението, сключено 
между Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и 
Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Конвенцията за 
морски труд от 2006 г., и за изменение на Директива 1999/63/ЕО - COM(2008)422 
Досие на документа 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1710
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1710
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1690
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1688
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1683
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1687
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1663
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1707
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1703
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1709
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 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - прилагането на 
Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите – COM(2008)225 Досие на документа 

 ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно 
външната оценка на Европейския център за развитие на професионалното обучение - 
COM(2008)356 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за прилагане на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация - COM(2008)426 Досие на документа 

 
Хуманитарна помощ 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“ (ECHO) - 
Годишен доклад за 2007 година - COM(2008)449 Досие на документа 

 

Договор от Лисабон  
 
Холандия ратифицира Договора от Лисабон 

На 8 юли 2008 г. Сенатът на Холандия (горната камара на холандския 
парламент) одобри Договора от Лисабон. Това стана въпреки референдума в Ирландия 
на 12 юни, на който договорът беше отхвърлен. На 5 юни долната камара на холандския 
парламент одобри с голямо мнозинство Договора от Лисабон, който замени проекта за 
Европейска конституция, отхвърлен на референдуми във Франция и Холандия през 2005 
година. За окончателното ратифициране на Договора от Лисабон в Холандия е нужен 
подписът на кралица Беатрикс.  

 

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
Пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург, 7-10 юли 2008 г. 
 
7 юли 2008 г. - понеделник 

Откривайки пленарната сесия, председателят на Европейския парламент Ханс-Герт 
Пьотеринг приветства освобождаването на Ингрид Бетанкур и 14 други заложници, 
които бяха държани в плен повече от 6 години от страна на ФАРК (Революционни 
въоръжени сили на Колумбия). Депутатите дебатираха по бюджет 2009, по плановете 
за взимане на отпечатъци на ромите в Италия и по новите правила за добавките в 
храните. За повече информация натиснете ТУК  
 
8 юли 2008 г. – вторник 
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1712
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1686
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1698
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1708
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-32910-189-07-28-901-20080627STO32897-2008-07-07-2008/default_bg.htm
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Основните акценти от пленарното заседание във вторник бяха ситуацията в 
Афганистан и как ЕС може да подпомогне стабилизирането на страната, прозрачността 
при държавните инвестиционни фондове или т.нар. суверенни фондове, 
газопроводът в Балтийско море, който трябва да свързва Русия и Германия, и 
включването на авиацията в европейската търговия с вредни емисии. За повече 
информация натиснете ТУК  
 
9 юли 2008 г. – сряда 

В сряда депутатите обсъдиха ситуацията в Китай. Много евродепутати изразиха 
тревога относно спазването на човешките права и беше повдигната темата за Тибет. В 
същия ден председателят на парламента Ханс-Герт Пьотеринг обяви, че няма да 
присъства на церемонията по откриването на Олимпийските игри. Парламентът обсъди 
годишния доклад на Европейската централна банка за 2007 година с нейния 
президент Jean-Claude Trichet. Дискусии в пленума имаше по разширяването на 
Съюза и палестинските затворници в израелски затвори. Председателят на 
парламента Ханс-Герт Пьотеринг и представителят на Съвета Jean-Pierre Jouyet, френски 
държавен министър по европейските въпроси, поставиха подписите си под 
законодателството за разполагане на европейската навигационна система Галилео. 
Идеята е тя да заработи до 2013 година. За повече информация натиснете ТУК  

Допълнителна информация по някои теми: 

 Условия за достъп до газопреносните мрежи 

Европейският парламент прие с 642 гласа "за", 32 "против" и 31 "въздържали 
се" доклад на българския евродепутат Атанас Папаризов (ПЕС) относно 
условията за достъп до газопреносните мрежи като част от третия енергиен 
пакет (т. 33 от ГРП на НС – 2007 г.) Чрез него се дават по-големи правомощия на 
Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, насърчава се регионалното 
сътрудничество и се засилва сигурността на доставките. По време на дебата вчера в ЕП 
докладчикът Атанас Папаризов подчерта необходимостта от силна роля за агенцията за 
сътрудничество между енергийните регулатори. Според него предложенията в доклада 
гарантират, че създаването на агенцията и укрепване на нейните правомощия ще 
представляват съществена стъпка напред към установяването на интегриран пазар. 
Докладчикът изрази увереност, че "промените в регламента ще съдействат за 
изграждането на по-конкурентен и по-ефективен европейски пазар на природен газ". В 
заключение той отбеляза, че е необходимо бързо приемане на третия енергиен пакет, тъй 
като неговото отлагане "по идеологически причини" ще се отрази негативно на 
енергийната независимост на ЕС. За повече информация натиснете ТУК  

Допълнителна информация: 

Текст на резолюцията, разисквания, резултати от гласуванията и поименни гласувания по доклада 
относно условията за достъп до газопреносни мрежи   

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1775/2005 относно условията за достъп до газопреносни мрежи

 Либерализиране на пазара на природен газ в ЕС 

Европейският парламент прие с 579 гласа "за", 80 "против" и 52 "въздържали се" 
доклад относно либерализирането на газовия пазар в ЕС (т. 33 от ГРП на НС – 2007 
г.) Според него държавите членки могат да избират между пълното разделяне на 
собствеността или предложения нов модел на "независим преносен оператор", който се 
стреми да отговори на исканията на осем страни, сред които е и България. 
Първоначалното предложение на Комисията даваше две възможности на държавите 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-32911-189-07-28-901-20080627STO32898-2008-07-07-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-32912-189-07-28-901-20080627STO32899-2008-07-07-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-33702-189-07-28-909-20080708IPR33701-07-07-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0346+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0346+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0532:FIN:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0532:FIN:BG:PDF
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членки: разделяне на собствеността или запазване на собствеността върху интегрирани 
предприятия за доставка и пренос, ако контролът над преносната система е предаден на 
независим орган. Осем държави членки, сред които България (както и Германия и 
Франция, предложиха алтернативен вариант, при който преносната система остава част 
от доставчика, но при съответните правила и организация, които да осигурят на практика 
нейното независимо функциониране. Въпреки че отхвърли тази "трета опция", ЕП прие 
текст, базиран на скорошен компромисен вариант на Комисията, в който се предлага 
създаването на "независими преносни оператори" (НПО). Това предложение, подобно на 
"третата опция", би позволило на предприятията да запазят собствеността си върху 
газопровода, ако управлението му е поверено на преносен системен оператор, който 
разполага с ефективни права за вземане на решения. Така според предложението в 
доклада на Romano Maria La Russa (СЕН, Италия) държавите членки и предприятията 
могат да избират между пълно разделяне на собствеността или този нов модел - 
независимия преносен оператор. За повече информация натиснете ТУК  

Допълнителна информация: 

Текст на резолюцията, разисквания, резултати от гласуванията и поименни гласувания на доклада 
относно вътрешния пазар на природен газ  

Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 
2003/55/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
 
10 юли 2008 г. – четвъртък 

В последния ден от юлската пленарна сесия френският президент Никола 
Саркози представи приоритетите на председателството на неговата страна на ЕС за 
следващите шест месеца. Парламентът прие три резолюции в областта на човешките 
права - в първата депутатите призовават за разследване на предполагаемите  масови 
гробове в Кашмир и осъждат нарушаването на човешките права в региона, 
втората призовава за отмяна на извънредното положение и за свободни избори в 
Бангладеш, а третата е за помилване на Troy Davis в американския щат Джорджия. 
Парламентът гласува резолюции  по отношенията ЕС - Китай, ситуацията в Зимбабве, 
Космоса и сигурността и по плановете на италианското правителство за преброяване на 
ромите на етническа основа. За повече информация натиснете ТУК  

 
 

Седмицата в Съвета  

8 юли 2008 г. 

На 8 юли 2008 г. в Брюксел се проведе 2882-ото заседание на Съвета по 
икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). На заседанието финансовите 
министри разгледаха програмата на френското председателство за следващите 6 месеца. 
Съветът прие решение за приемане от страна на Словакия на единната валута на 1 
януари 2009 г. С това решение еврозоната се разширява от 15 на 16 държави членки, 
като оставя на Словакия шест месеца да се подготви за промяната. Съветът прие решение 
за отмяна на решението за наличие на процедура на прекомерен дефицит по 
отношение на Полша и откри такава процедура по отношение на Великобритания. Той 
прие становища относно програмата за стабилизиране на Белгия и програмата за 
конвергенция на Полша. Министрите проведоха дискусия във връзка с повишаването на 
цените на петрола и беше постигнато политическо съгласие за публикуването на 
статистическа информация на седмична база относно дневните добиви на петрол. Съветът 
прие заключения относно Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-33700-189-07-28-909-20080708IPR33699-07-07-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0347+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0347+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0529:FIN:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0529:FIN:BG:PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-32913-189-07-28-901-20080627STO32900-2008-07-07-2008/default_bg.htm
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относно функционирането на финансовите пазари, по-специално във връзка с 
осигуряването на по-голяма прозрачност и повишаване на ефективността в работата на 
агенциите за кредитен рейтинг. За повече информация натиснете ТУК  

Република България приема заключенията, приети от ЕСОФИН, като оценява 
положително постигнатия напредък в развитието на финансовата отчетност през първата 
година от задължителното прилагане на Международните стандарти за финансови отчети 
(МСФО) в Европейския съюз. Успешното прилагане на стандартите на практика е оценка 
за тяхното високо качество. В резултат на все по-широкото прилагане на стандартите в 
световен план страната счита, че е подходящо Европейският съюз да увеличи своето 
присъствие в работата по създаване на счетоводните стандарти. За повече информация 
натиснете ТУК  

 

 

Новини от Европейската комисия 

√ Държавни помощи: Комисията приема регламент, чрез който се одобрява 
автоматично държавна помощ за растеж и заетост  

Европейската комисия прие регламент, който ще влезе в сила в идните седмици и чрез 
който се дава автоматично одобрение за редица мерки за помощ, като по този начин се 
позволява на държавите членки да предоставят държавна помощ, без предварително да 
уведомяват Комисията за това.  С регламента се позволява предоставянето на помощ за 
МСП, научните изследвания, иновациите, регионалното развитие, обучението, заетостта и 
рисковия капитал. С него се разрешава и помощ за опазване на околната среда, мерки за 
помощ за насърчаване на предприемачеството, като помощ за млади иновативни 
предприятия, помощ за новосъздадени малки предприятия в подпомагани региони, както 
и мерки, насочени срещу проблеми като трудностите, които срещат жените 
предприемачи, за достъп до финансиране.  Наред с това, че насърчава държавите членки 
да насочат държавните си ресурси към помощ, която ще допринесе за създаването на 
работни места и за европейската конкурентоспособност, регламентът намалява 
административната тежест за публичните органи, бенефициерите и Комисията. С новия 
общ регламент за групово освобождаване (ОРГО) се обединяват в един текст и се 
хармонизират правилата, които преди съществуваха в пет отделни регламента, и се 
разширяват категориите държавна помощ, за които се прилага освобождаване.  Той ще 
влезе в сила 20 дни след публикуването си в Официален вестник и по този начин на 
държавите членки ще се позволи веднага да отпускат целенасочена помощ. За повече 
информация натиснете ТУК  

√ Европейската комисия предложи промяна на директивата за ДДС. 
Предложението ще даде възможност на страните членки да намалят 
ставките за редица услуги, занаятчийски и помощни дейности 

Според ЕК страните членки ще имат възможност да намалят данък добавена стойност за 
строителни и ремонтни дейности и поддръжка на сгради, ремонт на битова техника, 
поправки на облекла и обувки, както и върху фризьорски, козметични и ресторантьорски 
услуги, като за последните алкохолът остава извън обсега на предложение. То включва и 
някои групи стоки като бебешките памперси, всички помощни средства за инвалиди и 
книгите, като ЕК би искала в тази категория да попадат не само печатните, но и 
електронните. Еврокомисарят по данъчната политика Ласло Ковач разчита, че подобна 
възможност за гъвкаво определяне на размера на ДДС в отделните държави членки ще 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/101742.pdf
http://www.minfin.bg/bg/news/2931
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1110&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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стимулира малкия и средния бизнес и ще доведе до по-голям икономически ръст. За 
повече информация натиснете ТУК

Досие на документа

√ Държавите членки подкрепят предложението на Комисията да намалят 
потреблението на електроенергия в режим на готовност 

На заседанието на регулаторния комитет по екодизайн, проведено на 7 юли 2008 г., 
държавите - членки на ЕС, подкрепиха предложението на Комисията за регламент за 
намаляване на потреблението на електроенергия от битови уреди и офис оборудване в 
режим на готовност. Регламентът определя изисквания за енергийната ефективност за 
всички продукти, продавани в Европа, като по този начин потреблението на 
електроенергия в режим на готовност в ЕС ще се намали с почти 75 % до 2020 г. За повече 
информация натиснете ТУК  

√ Да направим транспорта по-екологосъобразен: нов пакет на Комисията за 
постигане на устойчивост на пазара 

На 8 юли Европейската комисия предложи пакет от нови инициативи за „Да направим 
транспорта по-екологосъобразен“ с цел повишаване на устойчивостта на транспорта. 
Първо, стратегия за гарантиране, че цените на транспорта ще отразяват по-добре 
реалната му стойност за обществото, така че постепенно да се намалят екологичните 
щети и задръстванията по начин, който да доведе до повишаване на ефективността на 
транспорта и в крайна сметка на икономиката като цяло. Второ, предложение да се даде 
възможност на държавите членки да спомогнат за нейното осъществяване чрез по-
ефективни и екологосъобразни пътни такси за камиони, като приходите от тях се 
използват за намаляване на отражението на транспорта върху околната среда и на 
задръстванията. Трето, съобщение за намаляване на шума от железопътния транспорт. 
Пакетът включва и преглед на съществуващите мерки на ЕС за по-екологосъобразен 
транспорт и съобщение за инициативите за увеличаване на екологосъобразността на 
транспорта, които ще бъдат предприети от настоящата Комисия преди края на 2009 г. За 
повече информация натиснете ТУК  

√ Рибарство: Европейската комисия предлага спешни мерки за 
преструктуриране във връзка с горивната криза  

На 8 юли Европейската комисия прие пакет от спешни мерки за насърчаване на 
преструктурирането на тези сегменти от европейския риболовен флот, които са най-
тежко засегнати от настоящата горивна криза, включително смекчаване на 
краткосрочните обществени и икономически последици за тези рибари, които поемат 
ангажимент за определени дългосрочни действия. Комисията се занима с рибарския 
отрасъл, след като получи ясен мандат в това отношение от Европейския съвет във 
връзка с изключителна ситуация, пред която са изправени рибарите — дължаща се на 
уникално съчетание от ограничения върху оперативните дейности поради съображения за 
устойчиво развитие, трудни пазарни условия и високи цени на горивата. Тези мерки бяха 
първоначално обявени на 17 юни, когато в Европейската комисия бе постигнато съгласие 
какъв подход да се приложи за подпомагане на отрасъла през настоящия труден период.  
Същината на предложените мерки се състои в режим от временни дерогации по 
отношение на Европейския фонд за рибарството (European Fisheries Fund – EFF), даващи 
възможност за бързо насочване на финансови средства там, където те са най-
необходими, във връзка с основните причини за кризата и с оглед на оказване на 
краткосрочна помощ на най-засегнатите сегменти от риболовния флот. Приетият днес 
пакет от мерки се обявява чрез съобщение на Комисията, в което са посочени мерките и 
съответните причини за тях, придружено също така от предложение за регламент на 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1109&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1713
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1117&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1119&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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Европейския съвет, с който да бъдат въведени промени в правилника на Европейския 
фонд за рибарството за период от две години. За повече информация натиснете ТУК  

√ Преглед на резултатите в областта на вътрешния пазар: постигнат е най-
добрият резултат досега – държавите членки достигат новата цел преди 
крайния срок 

Според последния преглед на Европейската комисия на резултатите в областта на 
вътрешния пазар, държавите членки никога не са се справяли толкова успешно с 
прилагането в националните им законодателства на договорените правила в областта на 
вътрешния пазар. Средно едва 1 % от директивите за вътрешния пазар, чийто краен срок 
за транспониране е изтекъл, все още не са въведени в националното законодателство, 
което представлява подобрение спрямо 1,2 % през декември 2007 г. Това означава, че 
държавите членки вече са достигнали приетата от правителствените ръководители нова 
цел от 1 %, която трябваше да бъде постигната най-късно до 2009 г. Осемнадесет 
държави членки вече или са достигнали новата цел или са под нея, а България е първата 
държава членка, която е постигнала 0 % дефицит. Резултатите на десет държави членки 
са най-добрите, достигнати от тях досега. Общата тенденция по отношение на правилното 
прилагане на мерките в областта на вътрешния пазар също е положителна: 15 държави 
членки са успели да намалят броя на образуваните срещу тях процедури за нарушения. 
Общият брой на тези процедури обаче остава относително висок, а тяхното разрешаване 
е твърде продължително. За повече информация натиснете ТУК

√ Комисията алармира относно забавеното въвеждане на започващите със 
116 горещи телефонни номера, свързани с деца  

Родителите и децата трябва да могат да търсят помощ по телефона бързо и безплатно, 
когато пътуват в ЕС. Само в Обединеното кралство и Белгия през 2007 г. е съобщено за 
7500 изчезнали деца (www.missingchildreneurope.eu). Загрижеността на 
обществеността относно сигурността на децата нарасна във връзка със случаи като 
изчезването на Мадлин Маккан в Португалия. През 2007 г. Комисията пристъпи към 
действия, като резервира на национално равнище телефонните номера с шест цифри, 
започващи със 116 — линии за съобщаване за изчезнали деца (116000) и линии за помощ 
(116111), на които децата могат да търсят съдействие. Въпреки това неотдавнашно 
проучване на ЕС показва, че само малка част от държавите членки са предоставили тези 
номера на доставчиците на услуги: седем за номер 116000 и десет за номер 116111 (вж. 
приложението). На 10 юли Комисията призова държавите членки да ускорят въвеждането 
на тези номера. Съгласно законодателството на ЕС държавите членки не са задължени да 
предоставят за ползване тези номера, но трябва да ги резервират и да осведомят 
обществеността и доставчиците, че тези номера са на разположение. Проучването 
показва, че държавите членки полагат малко усилия за осведомяването на гражданите 
относно съществуването на тези номера, като по този начин забавят въвеждането им. За 
повече информация натиснете ТУК  

√ Комисията предлага програма за консумация на плодове и зеленчуци в 
училищата на стойност 90 млн. EUR годишно 

На 8 юли 2008 г. Европейската комисия предложи създаването на европейско равнище на 
програма за предоставяне на учениците на пресни плодове и зеленчуци.  Европейските 
фондове биха финансирали с 90 млн. EUR годишно закупуването и раздаването в 
училищата на пресни плодове и зеленчуци, като тези средства се допълват от държавни 
фондове на желаещите да участват в програмата държави членки. Това представлява 
последният етап от усилията на Комисията за подобряване на здравето и храненето, 
както е заложено в Стратегията за Европа в областта на храненето, наднорменото тегло и 
свързаните с тях здравни проблеми. Целта на програмата за консумация на плодове и 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1120&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1122&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.missingchildreneurope.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1129&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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зеленчуци в училищата е да насърчи младите хора да придобият навици на здравословно 
хранене, които, според проучванията, са с вероятност да бъдат част от привичките им и 
по-късно. Освен предоставянето на безплатни плодове и зеленчуци, програмата ще 
изиска от участващите държави членки изготвянето на национални стратегии, включващи 
образователни и информиращи инициативи, както и споделянето на най-добрите 
практики. Счита се, че 22 млн. деца в ЕС са с наднормено тегло. Повече от 5 млн. от тях 
са прекалено пълни, като този брой се очаква да нараства с 400 000 всяка година. Едно 
по-здравословно хранене би спомогнало в борбата с този проблем. Предложението ще 
бъде изпратено до Европейския парламент и до Съвета. За повече информация натиснете ТУК  

√ Млечни продукти за ученици: нова програма ще насърчава потреблението 
и придобиването на здравословни навици 

В отговор на исканията и предложенията на държавите - членки и Европейския 
парламент, Европейската комисия прие нова форма на програмата на ЕС за млечни 
продукти за ученици с прости и ясни правила на прилагане, с която се цели да се 
предостави на повече деца широка гама от здравословни млечни продукти. За повече 
информация натиснете ТУК  

√  Многоезичието: как езиците помагат на бизнеса 

Бизнес форумът за многоезичието, създаден през 2007 г. с цел проучване на 
въздействието, което езиците могат да имат върху търговията и работните места в 
Европейския съюз, предаде днес доклада си на комисаря Орбан. Докладът представлява 
ясен обзор на всичко, което е необходимо да се направи, за да се помогне на компаниите 
да спечелят достъп до нови пазари и нови бизнес възможности в днешния глобализиран 
свят. Той се основава на изследователски доклади, изследвания на конкретни случаи, 
интервюта и личния опит на членовете на форума, председателстван от виконт Етиен 
Давиньон — държавен министър и бивш заместник-председател на Европейската комисия. 
За повече информация натиснете ТУК

 
 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
 През следващата седмица ще се проведат заседания на комисиите преди лятната 
почивка на Европейския парламент, който ще поднови работата си по групи в края на м. 
август 2008 г. 
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Комисия по бюджетен контрол 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по международна търговия 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по развитие 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по правата на жените и равенството между половете  
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Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
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Проект на дневен ред  
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Проект на дневен ред
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Проект на дневен ред  
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Проект на дневен ред  
 
Комисия по бюджети 
Проект на дневен ред  
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Проект на дневен ред  
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14 юли 2008 г. 

 

Народно събрание 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Проект на дневен ред  
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
вторник, 15 юли 2008 г. 

 На 15 юли 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2884-ото заседание на Съвета по 
земеделие и рибарство. На заседанието ще се проведе дебат по политиката относно  
законодателните предложения, произтичащи от здравния преглед на Общата 
селскостопанска политика (т. 10 от ГРП на НС – 2008 г.) Дневен ред на заседанието
Повече информация за точките от дневния ред може да намерите ТУК  
 
четвъртък, 17 юли 2008 г. 

 На 17 юли 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2883-ото заседание на Съвета по 
икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Ще бъде разгледан на първо четене 
проектът за бюджет за 2009 г. 
 
петък, 18 юли 2008 г. 

 На 18 юли 2008 г. в Брюксел ще се проведе извънредно заседание на Съвета по 
общи въпроси и външни отношения. Министрите на държавите - членки на ЕС, ще 
обсъдят хода на преговорите в СТО. 
 
За повече информация за по-важните събития в периода от 7 до 20 юли 2008 г. натиснете ТУК
 
 
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
 
 През периода 13 юли - 10 август 2008 г., Европейската комисия предвижда 
повеждането на редица мероприятия. За повече информация натиснете ТУК
 
 
 
  
 

          
         Народно събрание 

Дирекция „Европейски съюз” 
   eubulletin@parliament.bg
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