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Тема на седмицата 
 

Среща на върха ЕС-Китай 
Китай е най-големият търговски партньор на ЕС след 
САЩ. Редовно се провеждат срещи за търговията между 
ЕС и Китай.  

Изменението на климата, финансовата криза и 
икономическите отношения бяха в центъра на срещата на 
върха ЕС-Китай на 20 май 2009 г. в Прага. 
ЕС и Китай подписаха споразумения за разширяване на 
сътрудничеството по отношение на науката и 
технологиите, екологично чистата енергия и малките 
предприятия. Те отново потвърдиха ангажимента си към 

проекта за създаване на технология за производство на електричество от въглища без 
отделяне на CO2 - един от газовете, на които се дължи глобалното затопляне. 
Двете страни проучиха позициите си преди международните преговори за изменението на 
климата през декември в Копенхаген. ЕС призовава нововъзникнали икономики като 
Китай да ограничат емисиите си на CO2 в замяна на финансова помощ от развитите 
страни. 

Що се отнася до финансовата криза, ЕС и Китай са съгласни, че международните 
институции трябва да играят по-голяма роля в контрола на икономическите рискове и че 
нововъзникналите и развиващите се икономики трябва да имат по-голямо влияние в тези 
институции. На разговори на високо равнище по-рано през този месец двете страни 
акцентираха върху търговията и инвестициите като важни фактори за икономическото 
възстановяване. 
Двете страни обсъдиха и човешките права в Тибет и конфликтите в Шри Ланка, 
Афганистан и Пакистан - три държави, в които Китай има значително влияние. 
Още за отношенията между ЕС и Китай  
Източник: Страница на Европейската комисия  
Съвместно съобщение за пресата от 11-та среща на върха ЕС-Китай  
Еurope.bg, 21 май 2009 г.  

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
Oбществен форум „България в Европейския 
съюз – перспективи за следващите 5 
години” 
 
 С обществен форум „България в 
Европейския съюз – перспективи за следващите 
5 години” на 20 май 2009 г. в парламента бeше 
отбелязана 60-та годишнина от създаването на 
Съвета на Европа. Организатори бяха  
Информационният офис на Съвета на Европа в 
България и Българското училище за политика в 
сътрудничество с Народното събрание. 
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http://ec.europa.eu/news/external_relations/090520_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=102&grp=15214&lang=bg&cmsId=339
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 Председателят на Народното събрание Георги Пирински посочи в приветствието си 
към участниците, че 60-та годишнина е свързана с датата 5 май 1949 г. - учредяването на 
Съвета на Европа като много категоричната заявка на волята на европейските народи 
никога да не се допусне да се появят кълновете на онези процеси на фашизиране на 
обществата, които доведоха до Втората световна война. Трябва да отбележим и да си 
спомним, че на 7 май 1992 г. България стана 26-та страна-член на Съвета на Европа – 
един акт, който далеч не беше формално присъединяване към международна 
организация, а стъпка, която стартира поредица от процеси на правна, на обществена 
трансформация по посока на градежа на едно функциониращо демократично гражданско 
общество, на функциониращи институции, допълни той. За повече информация натиснете 
ТУК. 
 
 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 
  
 
 На 20 май 2009 г. Комисията по правни въпроси прие на второ четене на общия 
законопроект, № 953-03-39/14.5.09 г., на приетите на първо четене Законопроекти за 
изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 902-01-17/18.3.09 г., 
внесен от Министерския съвет; № 954-01-29/6.2.09 г., внесен от Иглика Иванова и Георги 
Анастасов, и № 954-01-24/30.1.09 г., внесен Диана Хитова, Надя Антонова и Мая 
Манолова. Законопроектът е насочен към изпълнение на изискването на чл. 46 от 
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за изпълнение на 
окончателните решения на Европейския съд по правата на човека. С него се въвеждат и 
правила във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на 
съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на 
документи") и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета, и на Регламент (ЕО) 
№ 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска 
процедура за искове с малък материален интерес. 
 На заседанието, проведено на 21 май 2009 г., Комисията по европейските въпроси 
прие на първо четене проект на Закон за управление на отпадъците в област София,  № 
902-01-37, внесен от Министерския съвет на 19 май 2009 г. Предлаганият проект на 
Закон за управление на отпадъците в област София цели да уреди обществените 
отношения, свързани с дейностите по екологосъобразното управление на 
отпадъците в населените места на територията на област София, както и да  
хармонизира нашето законодателство с изискванията на Директива 2008/98/ЕО 
относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. 
 На 21 май 2009 г., Комисията по европейските въпроси прие на първо четене 
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за 
самоличност, № 902-01-36, внесен от Министерския съвет на 15 май 2009 г. 
Законопроектът е насочен към прилагане на изискванията на Регламент (ЕО)  № 
1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за 
пребиваване за гражданите на трети страни, който урежда единен образец на документ, 
съдържащ всички необходими данни и отговарящ на високи технически стандарти, 
особено с оглед на гаранциите срещу подправяне и фалшификации. Законопроектът е 
насочен и към прилагане на Регламент № 380/2008 на Съвета от 18 април 2008 година за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1030/2002 относно единния формат на разрешенията за 
пребиваване за гражданите на трети страни.  

http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1782
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=156
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=171
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 Комисията по бюджет и финанси на свое заседание на 21 май 2009 г. разгледа и 
прие на второ четене Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 
даничните складове 954-01-88 внесен от Румен Овчаров и група народни представители 
на 21 април 2009 г. Със законопроекта се предвижда, че от 1 януари 2010 г. се отменя 
облагането с акциз, по специално на новите и употребяваните пътнически, 
товаропътнически и състезателни автомобили за транспорт до 9 лица с мощност на 
двигателя, превишаваща 120 киловата (приблизително 163 конски сили). 
 Предвижда се задължение за Министерския съвет в срок до 31 октомври 2009 г. да 
направи или да предложи промени в съответните нормативни актове,  с които  да 
определи условията и реда за компенсиране на намалението  на приходите от отменения 
акциз върху автомобилите. 
 Комисията по бюджет и финанси на свое заседание на 21 май 2009 г. разгледа и 
прие на второ четене  Обобщен законопроект Законопроект  за изменение и допълнение 
на Закона за гарантиране на влоговете в банките, внесен от народните представители 
Минчо Христов и Стела Банкова на 20.12.2008 г. и на Министерския съвет, внесен  на 22. 
04. 2009 г. Със законопроект (а се транспонира във вътрешното законодателство 
изискванията на Директива  2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 
март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на 
депозити по отношение на гарантирания размер  и срока за изплащане. В законопроекта 
се предвижда намаляване на 20 дни на срока, в който  Фондът за гарантиране на 
влоговете изплаща на вложителите гарантирания размер на влоговете им. 
 
 
От 1 юни 2010 г. се забранява пушенето в затворени обществени места 
 Народното събрание прие на заседанието си на 21 май 2009 г. на второ четене 
промени в Закона за здравето, които предвиждат забрана за тютюнопушене на затворени 
обществени места от 1 юни 2010 г.  
 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 18.05.-22.05.2009 г. 
 
Външни отношения 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
1934/2006 относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с 
индустриализирани и други страни и територии с висок доход - COM(2009)197 
Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
881/2002 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу 
определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата 
на Ал Кайда и талибаните - COM(2009)187 Досие на документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА придружителен документ към Препоръка на 
Комисията в допълнение на Препоръки 2004/913/ЕО и 2005/162/ЕО относно 
режима за възнаграждение на директорите на дружества, чиито ценни книжа са 
допуснати до търговия на регулиран пазар и Препоръка на Комисията за 

Дирекция „Европейски съюз” 
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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=155
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2687
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2690
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политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги - COM(2009)211 
Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ПАКЕТИ 
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ НА ДРЕБНО - COM(2009)204 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 
Функциониране на Системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР) на 
мрежата на Общността за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните 
болести през 2006 и 2007 г. (Решение 2000/57/ЕО) - COM(2009)228 Досие на 
документа 

 
Изследвания 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ за напредъка на Седмата европейска рамкова програма за научни 
изследвания - COM(2009)209 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейската 
общност на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между 
Европейската общност, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга 
страна - COM(2009)222 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ относно отговора по докладите на експертните групи за последваща 
оценка на Шеста рамкова програма - COM(2009)210 Досие на документа 

 
Икономически и финансови въпроси 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС - 
(Доклад от 2009 г. за застаряването на населението) - COM(2009)180 Досие на 
документа 

 
Предприятия и промишленост 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА в 
съответствие с член 16 от Регламент (EО) № 648/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите, във връзка с биоразграждането 
на основните органични неповърхностноактивни съставки на детергентите - 
COM(2009)208 Досие на документа 

Рибарство и морско дело 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
ОТНОСНО РАЗХОДИТЕ, НАПРАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И СЪФИНАНСИРАНИ 
ОТ ОБЩНОСТТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, 
ПРИЛОЖИМИ КЪМ ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 
2001—2006 Г. - COM(2009)213 Досие на документа 

Транспорт 
 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
такси за сигурността на въздухоплаването - COM(2009)217 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Анализ на наказанията за сериозни нарушения на 
социалните разпоредби в автомобилния транспорт, предвидени в 
законодателството на държавите-членки - COM(2009)225 Досие на документа 

 Предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на 
държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета за подписване и 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2671
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2677
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2695
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2695
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2675
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2681
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2685
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2680
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2680
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2674
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2686
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2682
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2692


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 19 
25 май 2009 г. 

 

Народно събрание 

временно прилагане на Споразумение за въздушен транспорт между Съединените 
американски щати, от една страна; Европейската общност и нейните държави-
членки, от друга страна; Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от 
четвърта страна; както и за подписване и временно прилагане на допълнително 
споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една 
страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, във 
връзка с прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между 
Съединените американски щати, от една страна; Европейската общност и нейните 
държави-членки, от друга страна; Исландия, от трета страна; и Кралство Норвегия, 
от четвърта страна - COM(2009)226 Досие на документа 

 Предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на 
държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета за сключване на 
Споразумение за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от 
една страна; Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна; 
Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна; както и за 
сключването на допълнително споразумение между Европейската общност и 
нейните държави-членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство 
Норвегия, от трета страна, във връзка с прилагането на Споразумението за 
въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна; 
Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна; Исландия, от 
трета страна; и Кралство Норвегия, от четвърта страна - COM(2009)229 Досие на 
документа 

Търговия 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Принос към устойчивото 
развитие: ролята на справедливата търговия и неправителствените системи за 
гарантиране на устойчивост, свързани с търговията - COM(2009)215 Досие на 
документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно ветеринарно-санитарните 
изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици 
и яйца за люпене - COM(2009)227 Досие на документа 

 
 
 

Договор от Лисабон  
 

ЕС се надява на компромис за Лисабонския договор до юни 
Европейският съюз изрази надежда, че до юни ще разполага с 

компромисен вариант на Лисабонския договор. Това ще даде възможност на 
ирландските граждани да подкрепят споразумението за значителни 
вътрешни реформи, коментира БНТ. Чешкото председателство на ЕС посочи, 

че преговаря с Ирландия и останалите партньори в съюза за гаранции, че при 
планираните реформи Ирландия ще съхрани суверенитета си. 

В замяна ЕС очаква преди срещата на 27-те лидери в средата на юни в Брюксел 
Ирландия да насрочи нов референдум за договора. Страната единствена в ЕС отхвърли 
договора. Нейното "не" на референдума през юни миналата година наруши условието за 
единодушна подкрепа на всички европейски правителства.  

Гаранциите, по които се преговаря, ще зачитат ценния за Дъблин неутралитет и 
законодателството му в данъчната област, правата на трудещите се, здравеопазването, 
образователните стандарти и забраната на абортите. 
Източник: Еurope.bg, 19 май 2009 г.  
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  

 Избори за Европейски парламент - 2009 г.   
 

 8 онлайн платформи за Европейските избори 
Липсва Ви информация за изборите? В интернет ЕП е на осем 
онлайн платформи 
Знаете ли, че Европейският парламент е във Facebook и 

MySpace? Видяхте ли вече забавните клипове в YouTube? Не 
пропускайте! Европарламентът се намира вече на осем Интернет 
платформи! За повече информация натиснете ТУК  

 10 неща, които би трябвало да знаете за Европейския парламент 
От 10 до 1 - от 18 май стартира финалният countdown с материали за Европейските 

избори, които ще се проведат между 4 и 7 юни. В първия материал предлагаме накратко 
10 факта за Европейския парламент, които би трябвало да знаете. За кои страни е 
валидно законодателството, гласувано в Парламента? По национална принадлежност ли 
са разделени депутатите в Европарламента? Вижте отговорите! ТУК  

 

 Въпроси на гражданите към ЕП - Европейските избори 
Как Европейският парламент ще насърчи европейците да гласуват? Кои са 

водещите теми в кампанията? Колко струва комуникационната стратегия на 
Парламента и как тя ще бъде финансирана? Кои са кандидатите за 
евродепутати? Много граждани се обръщат към Европейския парламент с 
въпроси, свързани с Европейските избори. Вие питате - ние отговаряме! Как 
Европейският парламент ще насърчи хората да гласуват?  
За повече информация натиснете ТУК 

 Choice boxes - участвайте в европейския дебат! 
Един от елементите на комуникационната стратегия на Европейския парламент за 

Европейските избори са т.нар. choice boxes - мултимедийни кабини (с размер на стая), 
където избирателите могат да изразят своите виждания, тревоги, стремежи и инициативи 
и да ги запишат на видео. Чрез choice boxes тези съобщения стигат до Европейския 
парламент и се разпространяват сред гражданите. Кои бяха темите, които вълнуваха 
европейците през последните дни? Вижте подробности!  ТУК  

Други новини от ЕП: 

 Полският проект "YOUrope needs YOU" спечели Европейската младежка 
награда „Карл Велики” 2009 

Проектът от Полша "YOUrope needs YOU" спечели Европейската младежка награда 
„Карл Велики” за 2009 г. на церемония, състояла се на 19 май в гр. Аахен, Германия. 
Този проект използва серия от неформални методи, като гимназиални семинари, водени 
от студенти, за да представи на тийнейджърите интересни факти за Европа. Второто и 
третото място отидоха при "Европейски фестивал на университетския театър в Алби" 

Дирекция „Европейски съюз” 
7 

http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090417PHT53856/pict_20090417PHT53856.jpg�
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=bg
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-55733-131-05-20-901-20090513STO55731-2009-11-05-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-55723-131-05-20-901-20090513STO55722-2009-11-05-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-55968-131-05-20-901-20090515STO55963-2009-11-05-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/039-55969-131-05-20-906-20090515STO55964-2009-11-05-2009/default_bg.htm


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 19 
25 май 2009 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

8 

(Франция) и германския проект "Gumboot Diplomacy" (букв. дипломация на гумените 
ботуши). Председателят на ЕП Hans-Gert Pöttering и председателят на Фондацията за 
международната награда "Карл Велики" Michael Jansen участваха в церемонията и 
връчиха наградата на спечелилия първото място проект. Наградата се присъжда за 
проекти, които насърчават развитието на общо европейско съзнание сред младите хора. 
 Приветствайки представителите на 27-те проекта, спечелилите националните конкурси 
във всяка държава членка, Hans-Gert Pöttering направи следното изявление: "С вашите 
идеи, креативност и отдаденост вие ни показахте как младите хора изживяват 
европейската идея, както и как според вас обединена Европа представлява истинска 
общност и възможност за вашето бъдеще." За повече информация натиснете ТУК  
 
 
Седмицата в Съвета  

18 и 19 май 2009 г. 
  На 18 и 19 май 2009 г. в Брюксел се проведоха 2942-то и 2943-то заседания на 
Съвета по общи въпроси и външни отношения. На заседанието по общи въпроси 
Съветът разгледа проект за дневен ред с обяснителни бележки, подготвен от 
председателството за заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 18 и 
19 юни 2009 г. в Брюксел. Въпросите, които ще бъдат обсъждани от Европейския съвет са 
следните: институционални въпроси и по-специално - необходимите гаранции в 
отговор на загрижеността на ирландския народ, изразена от ирландският министър-
председател; икономическото, финансово и социално положение и по-специално – 
предприетите мерки, насочени към насърчаване на финансовата стабилност, укрепване 
на регулирането и надзора на финансовия сектор и подпомагане на реалната икономика 
и заетостта, както и оценка на работата по прилагането на резултатите от срещата на 
върха на Г-20 в Лондон на 2 април т.г.; изменение на климата и устойчиво развитие 
и по-специално – подготовката на конференцията по изменението на климата в 
Копенхаген през м. декември 2009 г., както и прилагането на стратегията за устойчиво 
развитие и стратегията на ЕС за района на Балтийско море; външни отношения. За 
повече информация натиснете ТУК  

На заседанието по външни отношения във връзка с достигналия до крайности 
конфликт в Шри Ланка, Съветът призова още веднъж правителството на Шри Ланка да 
предприеме незабавно стъпки към цялостен и мирен политически процес. Той  призова 
правителството и “Тигрите за освобождение на Тамил Илам” към прилагане на 
необходимите мерки, за да бъдат предотвратени нови загуби на човешки живот и поиска 
предполагаемите нарушения на международното хуманитарно право и на човешките 
права да са обект на независимо разследване. Съветът проведе, заедно с присъстващите 
министри на отбраната, шестмесечния си преглед на развитието и проектите в областта 
на Европейската политика за сигурност и отбрана. По-конкретно, Съветът: 

- приветства напредъка на подготвителните работи за очакваното развитие на 
операция „Altea” в Босна и Херцеговина като операция за изграждане на капацитет и 
обучение;  

- приветства декларацията от 6 април 2009 г. за постигане на пълния оперативен 
капацитет на мисията в областта на върховенството на закона, ръководена от 
Европейския съюз в Косово (EULEX Косово), както и усилията на мисията да осигури 
успешното въвеждане на всички компоненти;  

- приветства резултатите, постигнати досега от операцията Atalanta в борбата 
срещу пиратството, и по-специално за защитата на корабите на Световната 
продоволствена програма (WFP) и приноса й за защитата на уязвимите кораби, плаващи в 
Аденския залив и край бреговете на Сомалия;  

- прехвърлянето на властта от EUFOR Чад/ЦАР на мисията на ООН в 
Централноафриканската република и Чад (MINURCAT) MINURCAT е извършено успешно в 

http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=71&grp=15199&lang=bg&cmsId=339
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предвидения срок - до 15 март 2009 г. Съветът се поздрави с изпълнението на мандата и 
подчерта доброто сътрудничеството на всички нива между ЕС и ООН; 

- реши да удължи с шест месеца мисията на Европейския съюз в подкрепа на 
реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-
BISSAU), т.е. до края на месец ноември 2009 г.;  

- приветства напредъка, постигнат в изпълнението на стратегическата рамка на 
ЕДА (Европейска агенция по отбраната), както и създаването и / или изпълнението на 
конкретни проекти за сътрудничество, като например подобряване на наличието на 
хеликоптери или проект MUSIS (многонационална система на сателитни изображения). 

Министрите на развитието проведоха шестмесечната си среща в рамките на 
Съвета. Те приеха заключения подчертавайки, че ЕС ще продължи ангажиментите си в 
областта на помощите за развитие, въпреки забавянето в развитието на световната 
икономика.  

Съветът се запозна с последните действия в хода на подготовката за срещата на 
върха ЕС-Русия, проведена в Хабаровск, Русия, на 21 и 22 май 2009 г. За повече 
информация натиснете ТУК  

 
 

 Althea укрепва стабилността в Босна и Херцеговина 

Снимка:Операция EUFOR Althea 
На 18 май 2009 г. министрите на външните работи и на 

отбраната на ЕС приветстваха продължаващия положителен 
принос на военната операция на ЕС Althea за стабилността и 
сигурността в Босна и Херцеговина. Те заявиха, че въпреки 
изпълнената с предизвикателства политическа обстановка 
положението със сигурността в страната е останало стабилно. 
Основната задача на въоръжените сили на ЕС (EUFOR), съставени 
от 2200 души личен състав, е да гарантират спазването на 

мирното споразумение от Дейтон—Париж от 1995 г. Те също оказват подкрепа на 
върховния представител на международната общност Valentin Inzko, който е и 
представителят на висшата политическа власт в страната. Този австрийски дипломат е 
също специалният представител на ЕС за Босна и Херцеговина. За повече информация 
натиснете ТУК  
  
Новини от Европейската комисия 

 Вашият глас е от значение, изразете позицията си 
Между 4 и 7 юни 375 милиона граждани от 27 държави, от 

Хелзинки до Лисабон, от Дъблин до Вилнюс, са поканени пред 
урните, за да изберат Европейски парламент. Във 
видеообръщение, достъпно на неговия уебсайт, председателят на 
Европейската комисия Жозе Мануел Барозу призовава гражданите 
да отидат до урните, за да изразят позицията си. 

„Вашият глас е от значение. Защото от вашия избор ще зависи 
в каква посока ще поеме Европейският съюз през следващите пет години“ заявява 
председателят Барозу във видеообръщението, публикувано на неговия уебсайт на 
следния адрес: 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/multimedia/vlog/index_en.htm  
За повече информация натиснете ТУК  
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 Европейският ден на морето изтъква значението на моретата и океаните за 
всекидневието 

Прекомерен улов на риба, замърсяване, пиратство, изменение 
на климата по бреговете и производство на вятърна енергия в открито 
море – това бяха някои от темите, обсъдени на неотдавнашната 
конференция на ЕС за морската политика, проведена от 19 до 20 май 
2009 г. На тридневната конференция на високо равнище в Рим се 
събраха еколози, учени, мениджъри и правителствени ръководители. 

Италианският премиер Силвио Берлускони и председателят на Комисията Жозе Мануел 
Барозу произнесоха речи. За повече информация натиснете ТУК  
 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
понеделник, 25 май 2009 г. 

  На 25 май 2009 г. в Брюксел ще се проведе 2944-то заседание на Съвета по 
земеделие и риболов.  Ще бъде обсъдена реформата на общата политика в областта на 
риболова на базата на зелената книга, представена на министрите по време на 
заседанието, проведено миналия месец. За повече информация натиснете ТУК  

 

четвъртък и петък, 28 - 29 май 2009 г. 

 На 28 и 29 май 2009 г. в Брюксел ще се проведе 2945-то заседание на Съвет по 
конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост и изследвания). Ще бъдат 
обсъдени различни въпроси в областта на промишлената политика и политиката в 
областта на космическите изследвания. За повече информация натиснете ТУК  

Предстоящи събития за периода от  25 май до 7 юни 2009 г.  
 
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
 
Календар на събитията от 18 до 31 май 2009 г.  
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http://ec.europa.eu/news/environment/090519_bg.htm
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.consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?bid=1000&id=1228&lang=BG
http://www.consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?bid=880&id=1228&lang=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/mainact/107945.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/241&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=bg


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 19 
25 май 2009 г. 
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Книги от фонда на Европейския документационен център 

  
Книги получени през м. април 2009 г. 
  
Доклад на Solvit за 2008 година  
Solvit - REPORT 2008  
ЕС 1451  
 
Доклад на службата в услуга на гражданите за 2008 година  
Citizens - REPORT 2008  
EC 1452  
 
Експертни прогнози относно появата на химически рискове свързани с 
професионалната безопасност и здравето  
Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health  
EC 1453  
 
Парламентарна конференция на световната търговска организация за 2008 
година  
Parliamentary conference on the WTO - 2008 / Conference parliamentare sur L'omc – 2008  
ЕС 1454  
 
Дейности на между-парламентарния съюз през 2008 година  
Activities of the Inter-Parliamentary Union in 2008 / Activites de l'union interparlementaire en 
2008  
ЕС 1455  
 
Водните ресурси в Европа 
Water resourses across Europe - confronting water scarcity and drought  
ЕС 1456  
 
Издание за боклука и отпадъците в ЕС  
Waste without borders in the EU?  
ЕС 1457  
 
Издание за мултиинформационната система за социална защита за 2008 година  
Mutual Information System on Social Protection – 2008  
ЕС 1458  
 
Издание за индустриалните връзки в Европа за 2008 година  
Industrial Relations in Europe  
ЕС 1459  
 
Издание за доброто висше образование  
Bringing out the best in education  
ЕС 1461  
 
Издание на Eurostat относно ключовите фигури в Европа за 2009 година  
Key figures on Europe – 2009  
ЕС 1462  



Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 19 
25 май 2009 г. 

 

Народно събрание 

Издание на Европейския мониторингов център за зависимите от наркотици 
относно оценка на риска  
Report on the risk assessment of BZP in the framework of the Council decision on new 
psychoactive substances  
ЕС 1463  
 
Стратегия за ICT технологиите и иновациите в Европа  
A Strategy for ICT R&D and Innovation in Europe: Raising the Game  
ЕС 1464 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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