
 
 
Народно събрание  
на Република България 

 
ЕВРОвести 

 
Седмичен бюлетин  

 
Година ІІ       № 9 

 
 
 

                    9 март 2009 г. 
 

 

 

Съдържание на броя 
 

Тема на седмицата .................................................................................................................. 2 

Събития в Народното събрание ............................................................................................. 2 
Събития от изминалата седмица ....................................................................................................... 2 
Годишна работна програма ............................................................................................................... 3 
Законопроекти свързани с правото на ЕС .......................................................................................... 3 

Новини от европейските институции .................................................................................. 4 

Събития от изминалата седмица в европейските институции.......................................................... 4 
Предстоящи събития в европейските институции............................................................................. 9 

Книги от фонда на Европейския документационен център.............................................. 11 
 
 

 

 
 
 

Използвана е информация от официалните интернет страници на европейски институции и 
информационни агенции  

 
 
 
 

Народно събрание на Република България 
Бюлетинът е достъпен на адрес: http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg 



Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 9 
9 март 2009 г. 

 

Народно събрание 

Тема на седмицата 
 
  

Правилата за провеждане на Европейските избори 

 На базата на какво законодателство се провеждат 
Европейските избори? Има ли общоевропейски избирателен 
закон? От тези въпроси се интересуват много граждани, броени 
месеци преди изборите за Европейски парламент. ЕС не разполага 
с единен избирателен закон, много от детайлите по провеждането 
на изборите се определят от националното законодателство на 
държавите-членки. Съществува обаче набор от принципи, които 
всички членки трябва да гарантират: общо избирателно право, 
свободно и тайно гласуване и пропорционалното 

представителство. В тази връзка и в Народното събрание се проведе дискусия за промени 
в Конституцията на Република България. 

За повече информация натиснете ТУК  
 
 
 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
Регионалното сътрудничество и общата европейска перспектива пред България 
и Македония обсъдиха Георги Пирински и председателят на македонския 
парламент Трайко Веляноски 
 

 Председателят на парламента Георги Пирински се 
срещна на 5 март 2009 г. с председателя на Събранието на 
Република Македония Трайко Веляноски. Македонска 
парламентарна делегация бе на двудневно официално 
посещение в България по покана на Георги Пирински. 
 В срещата участваха заместник-председателят на 
Народното събрание Юнал Лютфи, председателят на 
Комисията по транспорт и съобщения Йордан Мирчев, 
председателят на Комисията по образование и наука Лютви 

Местан и народният представител от Групата за приятелство България – Македония 
Георги Юруков. 
 Двустранните отношения, регионалното сътрудничество и общата европейска 
перспектива пред България и Македония бяха централни теми на разговора. 
Председателите на законодателните институции констатираха със задоволство, че пред 
приятелските и добросъседски отношения между двете страни стоят нови перспективи и 
предизвикателството е те да бъдат задълбочени и обогатени. Значителен принос за това 
могат да имат парламентите на двете страни чрез интензивно сътрудничество между 
парламентарните комисии и групите за приятелство, бе посочено на срещата. За повече 
информация натиснете ТУК 
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Годишна работна програма  

 
 На 4 март 2008 г. Комисията по икономическата политика обсъди рамковата 
позиция на Министерски съвет по т. 31 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.) – Рамкова директива относно 
договорните права на потребителите, № 803-01-86, внесена на 27.11.2008 г. Целта на 
предложението е да допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния пазар в 
отношенията между търговците и потребителите като повиши доверието на потребителите 
към вътрешния пазар и улесни бизнеса да търгува зад граница. Тази основна цел следва 
да бъде постигната чрез намаляване на фрагментарността, затягане на регулаторната 
рамка и осигуряване на високо общо ниво на защита на потребителите, както и на 
адекватна информация за правата, които имат и начините, по които могат да ги 
упражняват. Предложението ще повиши доверието на потребителите във вътрешния 
пазар на Общността и ще им предостави еднакво ниво на защита при пазаруване зад 
граница при търговия на стоки и услуги извън територията на Република България. 
Комисията подкрепи текста на предложението и рамковата позиция на МС. 
 

На 4 март 2008 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди 
рамковата позиция на Министерски съвет по т. 17 от ГРП 2008 относно предложението за 
Директива, изменяща Директива 2003/9/ЕО за определяне на минимални стандарти 
относно приемането на лица, търсещи убежище. Комисията подкрепи текста на 
предложението, както и рамковата позиция, внесена от Министерския съвет. 
Предложението за директива ще гарантира улесняването на достъпа до пазара на труда 
на лицата, търсещи убежище; осигуряването на подходящи стандарти за материалните 
условия на приемане; полагането на съответните усилия за посрещане на нуждите на 
уязвимите групи, както и осигуряване на гаранции, че задържането се прилага само в 
изключителни случаи и засилване на правните гаранции за задържаните лица, търсещи 
убежище. Комисията подкрепи текста на предложението и рамковата позиция на МС. 
 
 На 5 март 2009 г. Комисията по транспорт и съобщения разгледа т. 13 от ГРП 2008 
- Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на 
Регламенти  549/2004, 550/2004, 551/2004 и 552/2004 с цел подобряване 
функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система - СОМ (2008) 
388. Комисията подкрепи текста на предложението и рамковата позиция на МС. 
 

На 5 март 2009 г. Комисията по европейските въпроси обсъди т. 9 от Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2008 г.) -Регламент, 
изменящ Регламент 761/2001 относно схемата на Общността за управление по околната 
среда и одитиране – EMAS, № 903-01-15/6.02.2009 г. Комисията подкрепи текста на 
предложението, както и рамковата позиция, внесена от Министерския съвет. 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 На 5 март 2009 г. Комисията по транспорт и съобщения прие на второ четене ЗИД 
на Закона за железопътния транспорт, № 802-01-97, внесен от Министерски съвет, който 
цели коректното транспониране на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и 
Съвета относно разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура и 
събирането на такси за ползване на железопътна инфраструктура. 
 

На 5 март 2009 г. Комисията по европейските въпроси прие на първо четене 
законопроект № 902-01-12/23.02.2009 г. за изменение на Закона за лекарствените 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=154
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=160
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=172
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=172
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
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продукти в хуманната медицина – внесен от Министерския съвет. Със законопроекта се 
премахва ограничението за търговецът, който е получил разрешение за търговия на 
дребно с лекарствени продукти да не може да притежава повече от 4 аптеки. Това 
ограничение е необосновано и по мнението на Европейската комисия не съответства на 
изискванията на свободното установяване.  

Комисията по европейските въпроси обсъди и прие Националната стратегия за 
развитие на научните изследвания (2009 – 2019 г.), 902-03-1/17.02.2009 г., внесена от 
Министерския съвет. В областта на научните изследвания и иновациите Лисабонската 
стратегия, по-специално, предвижда: разходите за научни изследвания и иновации на 
държавите-членки да достигнат към 2010 г. 3% от брутния им вътрешен продукт; 
определяне на приоритетни области за научни изследвания и на съвместни програми по 
тях; подпомагане на внедрителската дейност и на високотехнологичните фирми; 
премахване на пречките за мобилност на изследователските кадри; развитие на 
изследователската инфраструктура, включително и чрез съвместни обекти на общностно 
ниво. Предлаганият проект на Национална стратегия за развитие на научните 
изследвания 2009 – 2019 г. цели да създаде условия и подходяща среда за осигуряване 
на високо качество на научните изследвания в България. 

 
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 

Честване на Трети март в Европейския парламент в Брюксел 
 На 3 март 2009 г. в Европейския парламент в Брюксел тържествено беше 
отбелязан националният празник на Република България. По случай 3-ти март 
българските депутати от всички парламентарни групи и независимите членове на ЕП от 
България съвместно организираха дискусия и фотоизложба, посветени на живота и 
делото на Васил Левски. Специален гост беше г-жа Мерсия Макдермот, автор на книгата 
"Апостолът на свободата".  
 На откриването на фотоизложбата речи по повод националния празник на 
България произнесоха Атанас Папаризов от името на ПЕС, Владимир Уручев от името 
на ЕНП-ЕД и Владко Панайотов от името на АЛДЕ. Президентът на Република България 
Георги Първанов изпрати специален поздравителен адрес. За повече информация 
натиснете ТУК  

 
Жените в политиката 
 

Какво очакват европейките от Европейските избори? 
 В навечерието на Международния ден на жената 8 март 
темата за участието на жените в политиката бе в центъра на 
журналистическия семинар в Европейския парламент, който се 
проведе на 4 март 2009 г. "Демокрация, която не дава 
достатъчно място на 52 процента от населението в процеса на 
вземане на решения, не е истинска демокрация", подчерта 
заместник-председателката на Европейската комисия Margot 
Wallström на форума, който бе посветен на жените и 

Европейските избори. За повече информация натиснете ТУК  
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Историческият манифест на Алтиеро Спинели преведен на всички официални 
езици на ЕС 

 
 Близо 68 години след написването на т.нар. Манифест 
от Вентотене, той бе преведен на всичките 23 официални 
езици на ЕС. Документът е написан от Алтиеро Спинели, 
смятан за един от бащите на европейското обединение. 
Преводите на манифеста бяха представени на 5 март 2009 г. в 
ЕП в рамките на тържествата по повод 100-годишнината от 
рождението на Спинели. За повече информация натиснете ТУК  
 
 

 
Частна сфера и сигурност в Интернет - дискусия в ЕП  

 Има ли опасност да се превърнем в общество на Big Brother? 

 Интернет е "най-забележителният инструмент за насърчаване 
на основните права ... но в същото време може да доведе до тяхното 
ограничаване". Това смята гръцкият евродепутат от ПЕС Stavros 
Lambrinidis, автор на парламентарен доклад, посветен на правата и 
сигурността в Интернет. На 5 март 2009 г. в Европейския парламент се 
състоя публична дискусия по темата. За повече информация натиснете  
ТУК  

  
 

Хилъри Клинтън в Парламента : 100-процентов ангажимент на САЩ за защита на 
климата  

 800 ентусиазирани млади хора се срещнаха с 
държавния секретар на САЩ Хилъри Клинтън в 
Европейския парламент на 6 март 2009 г.. Хиляди 
проследиха събитието онлайн и имаха възможност да 
отправят въпроси към американския първи дипломат. 
Младите представители на Европа се интересуваха от 
борбата с климатичните промени и тероризма, 
ситуацията в Близкия Изток, икономическата криза и 
човешките права. "В този критичен момент се нуждаем 
от лидери с визия, с твърдост, с опит и с разум. 
Вярвам, че Вие сте такъв лидер!" С тези думи 

председателят на Европейския Парламент Ханс-Герт Пьотеринг приветства американския 
държавен секретар. За повече информация натиснете ТУК  
 
Правата и задълженията на евродепутатите 

Евродепутатите : Вие ги избирате - какви са правата и задълженията 
им? 

 След по-малко от 100 дни европейците ще изберат членовете 
на Европейския парламент за следващите пет години. Какви са 
правата и задълженията на европейските народни избраници? За 
повече информация натиснете ТУК  
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Седмицата в Съвета  

5 – 6 март 2009 г. 

На 5 и 6 март 2009 г. в Брюксел се проведе 2929-то заседание на Съвета по 
конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост и научни изследвания).   
Съветът прие документ за ключовите въпроси за 2009 г. относно 
конкурентоспособността – принос на към пролетното заседание на Европейския съвет 
и заключения относно последващите действия от прегледа на единния пазар. Съветът 
прие също заключения в подкрепа на автомобилната промишленост. В областта на 
изследванията, Съветът проведе разисквания относно бъдещето на европейското 
изследователско пространство и научноизследователските структури. За повече 
информация натиснете ТУК  

Страница на Съвета  

 

Новини от Европейската комисия 

 Време за съвместни действия 
 Призовавайки европейските лидери към бързи 
действия за възстановяване на доверието, Комисията 
предлага широкомащабна реформа на финансовата система. 
Планът призовава към изграждане на надзорна система , 
обединяваща по-строг контрол на равнище на ЕС и засилена 
роля на националните надзорни органи. Той е основан на 
поръчан от европейските лидери доклад на група от банкови 
експерти, председателствана от Жак дьо Ларозиер, бивш 
управител на Френската централна банка. 

 Комисията е съгласна с групата, че е необходимо да бъде създаден паневропейски 
орган за мониторинг на икономическите рискове. Тя подкрепя също и препоръката за 
приемане на общи регулаторни стандарти от всички 27 страни членки, като оставя 
задължението за надзор на отделните банки на националните регулаторни органи. За 
повече информация натиснете ТУК  

 
 Европа за жените. Действията на равнище ЕС оказват силно въздействие 
върху въпросите от значение за жените. 

 Жените в ЕС печелят средно с 17,4% по-малко от мъжете според нови данни на ЕС, 
публикувани в рамките на кампания на Комисията за намаляване на разликите в 
заплащането между половете. Според доклада причина за това са традициите, 
стереотипите и проблемите при съчетаването на професионалния и личния живот. Броят 
на работещите жени в Европа нараства и 59% от дипломиращите се висшисти са жени. Те 
обаче заемат по-малко отговорни длъжности от мъжете и са съсредоточени в по-ниско 
платени професии. „Икономическото забавяне вероятно ще засегне жените в по-голяма 
степен от мъжете, защото жените по-често заемат несигурни работни места“, твърди 
докладът. За повече информация натиснете ТУК  
Съобщение на ЕК  
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 Европейската комисия ще финансира Европейската финансова коалиция 
(ЕФК) за борба с разпространението на изображения в Интернет, 
съдържащи злоупотреба с деца  

  Европейската комисия ще предостави средства в размер до 427 000 EUR за 
дейността на Европейска финансова коалиция срещу материали в Интернет, съдържащи 
сексуална злоупотреба с деца, обяви днес Жак Баро, заместник-председател на 
Европейската комисия, отговарящ за правосъдието, свободата и сигурността. За повече 
информация натиснете ТУК  

 Комисията изтъква необходимостта от по-добър достъп до интернет за 
съживяване на селските райони в Европа 

  На 3 март 2009 г. Комисията заяви, че за постигане до 2010 г. на целта 
„широколентов достъп за всички“ приоритет трябва да бъде свързването на тези 30 % от 
селското население в Европа, които не разполагат с високоскоростен достъп до интернет. 
Комисията представи виждането си за използването на своите програми за подкрепа с 
цел ускоряване на развитието на мрежите и услугите на интернет в селските райони и 
призова държавите-членки да направят същото. Качественият достъп до интернет може 
да намали изолацията на земеделските стопанства и предприятията в селските райони и 
особено на малките и средни предприятия, както и да повиши тяхната 
конкурентоспособност чрез достъп до международните пазари, по-бързи и по-ефикасни 
начини за осъществяване на стопанска дейност. Междувременно, Европейският 
парламент и Съветът обсъждат предложение на Комисията за предоставяне чрез 
Европейския план за икономическо възстановяване на още 1 милиард евро за по-широко 
разпространение на високоскоростния достъп до интернет във всички региони на Европа. 
За повече информация натиснете ТУК  

 Пет основни високотехнологични фирми обещават да подкрепят повече 
"киберпепеляшките”  

  В сегашната глобална финансова криза работните места в основаващите се на 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) сектори като далекосъобщенията и 
интернет са надежден източник на растеж и са от решаващо значение за 
възстановяването на икономиката. Конкурентоспособността на ЕС зависи обаче от 
привличането и задържането на квалифицирани специалисти, особено във 
високотехнологичния сектор, включително жени. Но докато в ЕС се очаква недостиг на 
около 300 000 квалифицирани инженери към 2010 г., жените са по-малко от един на 
всеки пет специалисти в областта на компютрите. През 2007 г. Европейската комисия 
отговори на това, като насърчи фирмите в секторите на далекосъобщенията и интернет да 
привличат повече „киберпепеляшки“, т.е. жени с квалификация по ИКТ. В резултат на 
това пет основни компании в областта на ИКТ на 3 март беше подписан „Кодекс за най-
добри практики за жени в ИКТ“. Те поемат ангажимент да направят повече за привличане 
на жените към технологични работни места, както и да се възползват по-добре от 
потенциала на жените в сектора на ИКТ и да го подкрепят. За повече информация 
натиснете ТУК  

 Публикуван е Общият доклад за дейността на Европейския съюз през 2008 
г. 

  Комисията публикува Общия доклад за дейността на Европейския съюз, който 
разглежда събитията в Съюза през 2008 г. Европа реагира бързо и ефективно на 
събитията, белязали изминалите дванадесет месеца, сред които международната 
финансова криза, изменението на климата и множеството международни конфликти, като 
така Съюзът излезе на преден план на световната политическа сцена. Процесът на 
ратифициране на Договора от Лисабон, който се забави вследствие на отрицателния вот 
на проведения през пролетта референдум в Ирландия и който бе подновен на 
Европейския съвет от декември, се очертава като институционалното събитие на 
годината. За повече информация натиснете ТУК  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/342&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/343&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/344&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/348&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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 Комисията призовава лидерите на ЕС да останат единни в борбата с 
кризата, да ускорят реформата на финансовия пазар и да проявят глобално 
лидерство на срещата на Г-20 

  Европейската комисия призовава лидерите на ЕС да засилят координираните 
европейски мерки за борба с икономическата криза. В своето съобщение във връзка със 
срещата на върха на Европейския съвет от 19—20 март Комисията предлага да се наблегне 
на засилената подкрепа, която досега се е предоставяла на реалната икономика и трудовата 
заетост. Съобщението на Комисията съдържа предложение за цялостна реформа на 
финансовата система, основана на доклада Де Ларозиер. То показва как ясният и единен 
ангажимент към тази амбициозна програма може да създаде предпоставки за ръководната 
роля на ЕС по време на срещата на върха на Г-20 на 2 април в Лондон. За повече 
информация натиснете ТУК  

 Потребители: Пазаруването онлайн набира популярност в ЕС, но бариерите 
пред трансграничната търговия „спъват“ развитието му 

  Представеният на 5 март т.г. от комисар Меглена Кунева нов доклад „Пречки пред 
електронната търговия“ посочва, че пазаруването онлайн става все по-популярно в ЕС, 
но и предупреждава, че бариерите пред трансграничната търговия спъват развитието му. 
Оповестеният доклад съдържа подробен анализ на наблюдаваните в момента тенденции в 
електронната търговия в ЕС — по страни, по най-купувани артикули и по отношение на 
пречките пред онлайн потребителите и бизнеса. От 2006 до 2008 г. делът на 
потребителите от ЕС, закупили поне един артикул по интернет, се е увеличил от 27 на 
33 %. Зад тези усреднени данни обаче се крие огромна популярност на онлайн покупките 
в страни като Обединеното кралство, Франция и Германия, в които над 50 % от 
използващите интернет са направили и покупки по мрежата през изминалата година. В 
северните страни (Дания, Швеция, Норвегия, Финландия и Исландия) делът на 
ползващите интернет, закупили продукти и услуги чрез него, през 2008 г. е 91 %.  
Държави като Италия и Испания също са сред бързо развиващите се пазари. На фона на 
този модел на бързо развиващи се национални пазари делът на трансграничните онлайн 
покупки остава малък — едва 7 % през 2008 г. (спрямо 6 % през 2006 г.). Докладът 
предупреждава, че многобройни пречки, в т. ч. езикови, практически и регулаторни, 
както и важни проблеми на доверието пречат на развитието на онлайн пазаруването в 
ЕС. За повече информация натиснете ТУК  
Съобщение на ЕК  
 

 ЕС и Индия, с равен брой от 23 официални езика, подписват съвместна 
декларация относно многоезичието 

  На 6 март 2009 г.  г-н Леонард Орбан подписа съвместна декларация относно 
многоезичието с правителството на Индия, представлявано от г-жа Дагубати 
Пурандешвари, заместник-министър по развитието на човешките ресурси. С тази 
декларация Европейската комисия и правителството на Индия целят засилване на 
сътрудничеството и диалога помежду им по ключови въпроси, включително езиковото 
многообразие и междукултурния диалог, значението на езиците за професионалните 
възможности, конкурентоспособността на бизнеса и социалното сближаване, изучаването 
на езици през целия живот, новите технологии в езиковото обучение и терминологията. 
За повече информация натиснете ТУК 

 Реформа на ОСП: Комисията приветства успеха на реформата в сектора на 
захарта във връзка с приключване на процеса по преструктуриране  

  Схемата за преструктуриране на европейската захарна промишленост 2006—2009 г. 
доведе до отказ от 5,8 милиона квотни тона, което се доближава много до 
първоначалната цел от 6 милиона тона. В края на този 4-годишен процес, който е ключов 
елемент от реформата от 2006 г. в сектора на захарта, квотата на ЕС за захар и 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/351&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/354&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EPSO/09/1&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/362&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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изоглюкоза бе намалена на 14 милиона тона (13,3 милиона тона от които за захар). В 
момента производството на захар в ЕС е концентрирано в 18 държави-членки (23 преди 
провеждането на реформата), които се ползват от благоприятни селскостопански 
условия, като почти 70 % от производството е в 7 държави-членки с най-високи добиви 
на захар. Наблюдава се тенденция за намаляване на цените на вътрешния пазар, което 
отговаря на целите на реформата за постигане на устойчив и конкурентоспособен сектор 
на захарта в ЕС. За повече информация натиснете ТУК  

 Работа в европейска институция.  

Започва ревизия на процедурата за подбор на 
европейски служители. 
 Искате ли да работите за Европейския съюз? Преди да 
подадете документи, можете да опитате да решите един от 
примерните тестове на европейската служба за набиране на 
кадри (ЕПСО). Тестовете, както и опростен формуляр за 
кандидатстване и онлайн помощ, ще намерите на новия уебсайт 
на ЕПСО . За пръв път сайтът предлага известията за 

предстоящи конкурси на 23-те официални езика на ЕС. 
 Обновяването на уебсайта е първият етап от мащабна инициатива за подобряване 
на начина, по който ЕС набира служители. Променяйки методите си, ЕПСО се надява да 
ускори процеса на кандидатстване и подбор и да сведе избора си до кандидати с повече 
опит и умения. За повече информация натиснете  ТУК  

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
9-12 март 2009 г. - пленарна сесия в Страсбург 
Ключови теми: 

 Политика на сближаване: инвестиране в реалната икономика. В доклада на 
българския евродепутат Евгени Кирилов се приветстват промените в правилата на 
структурните фондове, които ще подпомогнат икономическото възстановяване на ЕС, 
осигурявайки по-бързо и по-гъвкаво финансиране на проекти в областта на 
регионалната политика. Промените ще ускорят инвестирането на национално и 
регионално ниво чрез опростяване на достъпа до плащания, чрез подкрепа за хората, 
които са най-засегнати от кризата и чрез увеличаване на финансирането за малки и 
средни предприятия. За повече информация натиснете ТУК  

 Евровинетка: такси от тежкотоварни автомобили. Новото законодателство 
създава общи правила за налагането на такси на тежкотоварните автомобили: те ще 
трябва да заплащат за причинените от тях "външни разходи", т.е. при формирането на 
таксите занапред трябва да се вземат предвид замърсяването на въздуха, 
произведеният шум и причинените задръствания. За повече информация натиснете ТУК  

 Приемане на третия "морски пакет". Седемте доклада от третия морски пакет, 
известен като "Ерика ІІІ", който цели да подобри и да засили законодателството на ЕС 
в областта на морската сигурност, предстои бъде приет на трето и последно четене в 
ЕП. По време на помирителната процедура със Съвета на министрите през декември 
2008 г. депутатите успяха да постигнат успех по повечето си искания. За повече 
информация натиснете ТУК  

 Онлайн хазарт. Регулирането на хазартните игри е и трябва да остане в 
компетенциите на държавите членки, смятат депутатите. Онлайн хазартът 
представлява 5% от целия хазартен пазар, характеризира се с лесен достъп и по-
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http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_de.htm�
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малко социални ограничения, поради което потребителите му са изложени на по-
големи рискове. ЕП предлага регулирането да не се ръководи от правилата на 
вътрешния пазар, като същевременно се въведе по-строг контрол върху възрастта, 
както и таван на сумите, които един играч може да залага месечно. За повече 
информация натиснете ТУК  

 Социално положение и подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда 
в ЕС. В доклад относно социалното положение на ромите и пазара на труда, който ще 
бъде гласуван на 10 март, европейските депутати определят образованието като 
приоритетно средство в борбата срещу бедността и социалното изключване на 
ромското население, и призовават за единна стратегия за интеграция на ромите в ЕС. 
Същевременно жените от ромски произход трябва да имат по-добър достъп до 
професионално обучение, което да им осигури умения, отговарящи на потребностите 
на пазара. За повече информация натиснете ТУК  

 Предизвикателства пред снабдяването с петрол на ЕС. В доклада се предлагат 
редица мерки, които да подсигурят бъдещите доставки на петрол за ЕС. В него 
депутатите призовават за използването на неконвенционални петролни ресурси, както 
и за преминаване към транспорт, който не консумира петрол. Според тях 
потреблението на петрол може да се намали също така чрез използването на енергия 
от възобновяеми източници. Зависимостта на Европейския съюз от внос на петрол ще 
достигне 95% през 2030 г. За повече информация натиснете ТУК  

 Продължава срокът за кандидатстване за наградата за журналистика на ЕП. 
Наградата за журналистика на Европейския парламент ще бъде връчена за втори път 
през 2009 г. Тя ще бъде присъдена на журналисти, които са работили по важни 
въпроси на европейско ниво или са допринесли за по-доброто разбиране на 
европейските институции и/или политиките на ЕС. Срокът за кандидатстване е до 31 
март 2009 г. За повече информация натиснете ТУК  

Проект на дневен ред на пленарната сесия  

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 
понеделник, 9 март 2009 г. 
 
Комисия по развитие  
Проект на дневен ред  
 
Комисия по правата на жените и равенството между половете  
Проект на дневен ред  
 
Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по култура и образование 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Проект на дневен ред 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/50013-068-03-11-20090219BRI50012-09-03-2009-2009/default_p001c005_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/50013-068-03-11-20090219BRI50012-09-03-2009-2009/default_p001c006_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/50013-068-03-11-20090219BRI50012-09-03-2009-2009/default_p001c007_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2009-03&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2009.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sce/server/internet/latest_news/sce_latest_news_01.jsp?open_level=0
http://www.europarl.europa.eu/activities/introduction/meetCal.do?language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+DEVE-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+FEMM-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AFET-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+CULT-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AGRI-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
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Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по конституционни въпроси 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по правни въпроси 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по регионално развитие 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Проект на дневен ред 
 
 
сряда, 11 март 2009 г. 
 
Комисия по бюджети 
Проект на дневен ред  
 
четвъртък, 12 март 2009 г. 
 
Комисия по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните 
Проект на дневен ред  
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
понеделник, 9 март 2009 г. 

На 9 март 2009 г. в Брюксел ще се проведе 2930-то заседание на Съвета по 
заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. За повече 
информация натиснете ТУК  
 
вторник, 10 март 2009 г. 

На 10 март 2009 г. в Брюксел ще се проведе 2931-то заседание на Съвета по 
икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/. За повече информация натиснете 
ТУК  
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
Календар на събитията през седмицата от 9 до 15 март 2009 г.  

По-важни събития за периода от 9 март до 5 април 2009 г. 
 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ECON-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AFCO-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+JURI-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+REGI-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+IMCO-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ITRE-OJ-20090309-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+BUDG-OJ-20090311-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ENVI-OJ-20090312-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/106431.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/106521.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/100&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/9&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Книги получени през м. февруари 2009 г.  
 
Eurobarometer - Report 2007 
Евробарометър – Доклад за 2007 година 
ЕС 1400 
 
Statistical portrait of the European Union 2008 
Статистически портрет на Европейския съюз за 2008 година 
ЕС 1401 
 
Vaccines for Humans 
Ваксини за хората 
ЕС 1403 
 
CANCER RESEARCH 
Програма на Общността за ранно откритие на рак 
ЕС 1404 
 
ICT - Information and communication technologies 
Работна програма ICT – Информационни и комуникационни технологии за 2009-
2010 година 
ЕС 1406 
 
Economic Forecast: autumn 2008 
Преглед на икономиката: есен 2008 
ЕС 1409 
 
World report on child injury prevention 
Годишен доклад на UNICEF за защита на децата 
ЕС 1410 
 
A guide to the 2007 annual activity report of the European Commission's 
Directorate-General for Research 
Науката в услуга на Европа – наръчник за дейностите през 2007 година 
ЕС 1411 
 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés européennes et 
représentations auprès de la Commission: Vade-mecum a l'usage du corps 
diplomatique/ UE, Commission européenne 
Дипломатически представителства, акредитерани в Европейския съюз и 
представители в Европейската комисия. Справочник м. юни 2007 година  
ЕС 1412 
 
Delivering the Lisbon Strategy through social innovation and transnational 
cooperation 
Равни възможности за всички – Лисабонската стратегия 
ЕС 1414 
 
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2008 
Проекти на Европа за парниковия ефект и емисията на вредните газове 
ЕС 1415 
 
EU energy and transport in figures 
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Енергия и транспорт в ЕС (Статистически портрет за 2007/2008 година) 
ЕС 1418 
 
Science, technology and innovation in Europe 
Статистически годишник на Eurostat за наука, технология и нововъведения в 
Европа 
ЕС 1422 
 
A cannabis reader: global issues and local experiences - Volume 1 & Volume 1 
Издание за наркотиците – Част 1 & Част 2 
ЕС 1424 
ЕС 1425 
 
 
 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
 

Дирекция „Европейски съюз” 
13 

mailto:eubulletin@parliament.bg

	Тема на седмицата
	Събития в Народното събрание
	Събития от изминалата седмица
	Годишна работна програма 
	Законопроекти свързани с правото на ЕС

	Новини от европейските институции
	Събития от изминалата седмица в европейските институции
	Предстоящи събития в европейските институции

	Книги от фонда на Европейския документационен център

