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Тема на седмицата 
 

Сергей Станишев: Членството на България в ЕС през изминалите 2 години е 
успех. Министър-председателят изнесе пред депутатите доклад за участието на 
страната ни в процеса на вземане на решения на ЕС  

 Премиерът Сергей Станишев изнесе за първи 
път пред народните представители доклад за 
участието на България в процеса на вземане на 
решения на ЕС по време на Словенското 
председателство (януари-юни 2008 г.) и Френското 
председателство (юли-декември 2008 г.). Съгласно 
чл. 97л, ал.1 от правилника на парламента, 
министър-председателят трябва да докладва в 
началото на всеки шестмесечен период на 
председателство на Евросъюза за участието на 
България през предходното председателство и за 
задачите й по време на текущото председателство. 
Премиерът се спря на приоритетните за страната ни 
и за двете председателства области. Министър-

председателят посочи, че още през първата година от членството си България е 
постигнала отлична координация за стриктно изпълнение на задълженията си. Според 
справка на Европейската комисия ние сме на 5-то място сред държавите-членки по 
процент на въведени в националното законодателство директиви на ЕС и имаме най-
добрия резултат при транспонирането и прилагането на разпоредбите в областта на 
вътрешния пазар. България е първата държава-членка на ЕС, която „някога е постигнала 
0 % дефицит” в тази област. Това се дължи на една усилена постоянна работа и е 
положителен прецедент досега в Европейския съюз. За повече информация натиснете ТУК  

 

Още информация по темата: 

Еurope.bg  
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

В присъствието на председателите на парламентите на Албания и Хърватия 
Народното събрание ратифицира протоколите за присъединяването на двете 
страни към Североатлантическия договор 

 
 На 23 октомври 2008 г., 
Народното събрание ратифицира 
протоколите за присъединяването към 
Североатлантическия договор на 
Албания и на Хърватия. Това стана в 
присъствието на председателите на 
парламентите на Албания и Хърватия. 
Законопроекта за ратифициране на 
протоколите подкрепиха на второ четене 
163-ма народни представители, шестима 
бяха против и шестима се въздържаха. В 
пленарна зала бяха министърът на 
външните работи Ивайло Калфин и 
министърът на отбраната Николай Цонев. 

 След гласуването председателят на Събранието на Албания Йозефина Топали и 
председателят на парламента на Хърватия Лука Бебич направиха в пленарната зала 
обръщения към българските депутати. 
 Председателят на Събранието на Албания Йозефина Топали заяви на български 
език, че за нея е чест и гордост да е тук днес и благодари на народните представители за 
подкрепата им за присъединяването на Албания и Хърватия към НАТО. Тя отбеляза, че 
Албания вече е на прага на Алианса и в предверието на ЕС. Г-жа Йозефина Топали 
изрази убеждението си, че приемането в НАТО ще бъде исторически момент не само за 
Албания, но и за всички страни на Балканите, чиито мечти, представи и бъдеще са 
свързани с Европа. 
 
 

Предстоящи събития  
 
Предстоящи събития 
 
вторник, 28 октомври 2008 г. 

 Среща на председателя на Народното 
събрание Георги Пирински с 
председателя на парламента на Валония 
Жозе Апар - зала "Запад" 

 Среща на Комисията по местно 
самоуправление, регионална политика и 
благоустройство с председателя на 
парламента на Валония Жозе Апар - зала 
"Запад" 
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сряда, 29 октомври 2008 г. 
 Среща на председателя на Народното събрание Георги Пирински със сенатор 
Франсис Делпере, Кралство Белгия 

 
петък, 31 октомври 2008 г. 

 Среща на Комисията по европейските въпроси с председателя на парламента на 
Валония Жозе Апар - зала "Запад" 

 
 
 
Предстоящи събития, организирани от Френското председателство 
 
понеделник, 27 октомври 2008 г. 
 
Среща на комисиите по отбраната на националните парламенти в Париж 
  

 Председателите на парламентарните 
комисии по отбраната на националните 
парламенти се срещат във френския сенат на 27 
октомври 2008 г., за да обсъдят европейската 
политика на отбраната. Двете теми, които ще 
бъдат обсъдени на срещата са следните: 

© Снимка Сенат 

 засилването на европейската политика за 
сигурност и отбрана; 

 отношенията между ЕС и НАТО.  

За повече информация натиснете ТУК 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 21 октомври 2008 г. Комисията по енергетиката прие на второ четене 
Законопроект за енергийната ефективност, № 802-01-63, внесен от Министерски 
съвет на 01.08.2008 г. Законопроектът въвежда изискванията на Директива 2006/32/ЕО 
относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на 
енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО, както и Директива 2002/91/ЕО 
относно енергийните характеристики на сградите. Основна цел на Директива 2006/32/ЕО 
е повишаването на енергийната ефективност при крайните потребители чрез система от 
мерки и дейности за повишаване конкурентноспособността на икономиката, сигурността 
на енергийните доставки и опазването на околната среда като основни стълбове на 
политиката за устойчиво развитие. Във връзка с това директивата изисква страните 
членки да предприемат действия за подпомагане на енергийната ефективност при 
крайното потребление на енергия и да осигурят непрекъснат растеж и развитие на пазара 
на енергийните услуги, като по този начин допринесат за постигане целите на 
Лисабонската стратегия. 

 
На 22 октомври 2008 г. Комисията по икономическата политика разгледа и 

прие на второ четене Законопроект № 802-01-57 за независимите оценители, 
внесен от Министерския съвет на 16.07.2008 г. Проектът на Закона за независимите 
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оценители има за цел да създаде правна уредба на дейността на независимите 
оценители, като уреди статута им, условията и реда за придобиване на правоспособност, 
условията и реда за упражняване на професията, устройството, организацията и 
дейността на Камарата на независимите оценители, реда за водене на регистър на 
независимите оценители, както и тяхната отговорност при допуснати нарушения. 
Законопроектът е насочен към усъвършенстване режима за извършване на оценки и 
налагане на принципите на справедлива цена и прозрачност в сделките, свързани с 
държавно имущество или управление на средствата на публичните дружества, с което се 
въвеждат добрите европейски практики в тази област и се създават  условия за 
въвеждане в страната на Международните оценителски стандарти и Единните стандарти 
на професионалната оценителска практика. 

 
 На 23 октомври 2008 г. Комисията по европейските въпроси прие на първо 
четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските 
услуги, № 854-01-111, внесен от Георги Божинов и Димитър Гъндев на 9 октомври 2008 
г. Законопроектът засяга разпоредбите на Директива 2008/6/ЕО за изменение на 
Доректива 97/67/ЕО за пълно осъществяване на вътрешен пазар на Общността на 
пощенските услуги. В тази връзка с него се предлага изменение на § 6 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за пощенските услуги, като срокът за 
либерализиране на пощенските услуги се продължава до 31 декември 2010 година. В 
същия смисъл е и предложението за изменение на § 10 от преходните и заключителните 
разпоредби. Комисията по европейските въпроси разгледа също така проект на 
Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни 
средства, № 802-01-74, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2008 г. и проект 
на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 
854-01-115, внесен от Владимир Кузов на 16 октомври 2008 г. 

 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 20 до 24  октомври 2008 г. 
 
Бюджет 

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 9 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 
Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел VI — Европейски 
икономически и социален комитет - COM(2008)619 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно последващите мерки 
към решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета за 2006 г. (резюме) – резолюции на Европейския парламент, съставени 
съгласно член 276, параграф 3 от Договора за ЕО и член 180 б от Договора за 
Евратом, член 147 от Финансовия регламент, член 119, параграф 5 от Финансовия 
регламент за ЕФР и подобни разпоредби в предишния ad hoc Финансов регламент за 
ЕФР - COM(2008)629 Досие на документа 

 ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно последващите мерки във връзка с 
Решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2006 г. (Обобщение) – Препоръки на Съвета, представени в съответствие с член 276 
от Договора за ЕО, член 180б от Договора за Евратом и член 147 от Финансовия 
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регламент, приложим за общия бюджет и член 119, параграф 5 от Финансовия 
регламент за ЕФР и подобни разпоредби от предходния ad hoc Финансов регламент за 
ЕФР - COM(2008)628 Досие на документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозитите по 
отношение на гарантирания размер и срока за изплащане - COM(2008)661 Досие на 
документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 
MON89788 (MON-89788-1) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета - COM(2008)669 Досие на документа 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, 
буква в) от Договора за ЕО относно внесените изменения от страна на Европейския 
парламент в общата позиция на Съвета по отношение на предложението за 
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на обща 
процедура за разрешаване на добавките в храните, ензимите в храните и 
ароматизантите в храните - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2008)605 Досие на документа 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно Член 251, параграф 2, трета алинея, точка в) 
от Договора за ЕО относно внесените изменения от страна на Европейския парламент 
в общата позиция на Съвета по отношение на предложението за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно подправки и определени хранителни 
продукти с подправки и храни и за изменение на Регламент(ЕИО) №1576/89, 
Регламент на Съвета (ЕИО) № 1601/91, Регламент (EО) № 2232/96 и Директива 
2000/13/ЕО, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА съгласно Член 250, 
алинея 2 от Договора на ЕС - COM(2008)606 Досие на документа 

 
Земеделие и развитие на селските райони 

 ЗЕЛЕНА КНИГА относно качеството на селскостопанските продукти: продуктови 
стандарти, изисквания към селскостопанското производство и схеми за качество - 
COM(2008)641 Досие на документа 

 
Околна среда 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Справяне с 
предизвикателствата, свързани с обезлесяването и деградацията на горите, за 
разрешаване на проблема с промяната в климата и загубата на биологичното 
разнообразие - COM(2008)645 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал 
и изделия от дървен материал - COM(2008)644 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Изготвяне на 
работния план за 2009—2011 г. по директивата за екодизайна - COM(2008)660 Досие 
на документа 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2024
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2024
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2040
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2041
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2042
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2028
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2017
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2025
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2037
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2037


Седмичен бюлетин Брой 20 
27 октомври 2008 г. 

 

Народно събрание 

Предприятия и промишленост 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - За клъстери на 
световно равнище в Европейския съюз - COM(2008)652 Досие на документа 

 
Развитие и отношения със страните от АКТ 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Една 
година след Лисабон: партньорството Африка—ЕС в действие - COM(2008)617 Досие 
на документа 

 
Регионална политика 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Най-отдалечените региони: преимущество за Европа - 
COM(2008)642 Досие на документа 

 ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА - 19-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2007 Г.) - COM(2008)659 Досие на документа 

 
Статистика 

 ДОКЛАД ЗА 2008 г. НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 
ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОДЕКС ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
СТАТИСТИКАТА - COM(2008)621 Досие на документа 

 

Договор от Лисабон  
 
Чехия обещава ратификация на Лисабонския договор до края на годината 
 

 Чешкият премиер Мирек Тополанек заяви, че ще направи всичко 
възможно да доведе до успешен край ратификацията на Лисабонския 
договор до края на годината. От януари Чехия поема за шест месеца 
председателството на ЕС, припомня Euobserver, цитиран от econ.bg. 

"Разговорите с Ирландия ще бъдат много сложни, ако самите ние не 
ратифицираме договора", каза Тополанек по време на визитата на 
германския канцлер Ангела Меркел в Прага. Той допълни, че ще направи 
всичко възможно страната да ратифицира документа до края на тази 
година. Според чешките медии решението ще стане ясно в края на този 
месец или в началото на следващия. За повече информация натиснете 

ТУК   

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
Пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург, 20-23 октомври 2008 г. 
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20 октомври 2008 г. - понеделник в пленума: социална Европа, разводи през 
граници и Еразмус Мундус 

 Евродепутатите подновиха пленарните си 
заседания в Страсбург. През първия ден на 
октомврийската пленарна сесия те обсъждаха два 
основни доклада: на френския депутат от ПЕС Harlem 
Désir за агенциите за временна заетост и на Evelyne 
Gehbardt (ПЕС, Германия) относно правилата за 
"трансгранични" разводи в ЕС. Пленумът разгледа също 
доклад на Marielle de Sarnez (АЛДЕ, Франция) за 
програмата Еразмус Мундус, която осигурява финансова 
подкрепа за студенти от трети страни за обучение в 

Европа. За повече информация натиснете ТУК  

 
 Разводи при смесени бракове 

В коя държава-членка трябва да се извърши разводът при брак между съпрузи с различна 
националност? Предложението за регламент, което ЕП подкрепи на 21 октомври 2008 г., 
ще позволи да се избегнат множеството конфликти - възникващи при над 170-те хиляди 
"трансгранични" развода всяка година в ЕС - относно избора на държава-членка, в която 
да се извърши процедурата. Поради блокирането на регламента в Съвета, 9 държави-
членки, сред които и България, искат да започнат по въпроса засилено сътрудничество 
помежду си.  За повече информация натисни ТУК  
 
Проекът на Регламент относно компетентността и приложимото право по брачни дела, 
изменящ Регламент 2201/2003 (Рим ІІІ )е включен в Годишната работна програма на НС 
по въпросите на ЕС (2007) – т. 21 

 

22 октомври - вторник в пленума: срещата на върха на ЕС и отношенията ЕС-
Русия  

 От името на Европейския съвет френският президент 
Никола Саркози представи в Европейския парламент 
резултатите от срещата на върха на ЕС на 15 и 16 октомври. 
Евродепутатите дискутираха с него мерки за избягване на 
повторението на настоящата финансова криза и тяхната 
решимостта да се приеме законодателния пакет срещу 
климатичните промени до края на го ината. В пленума бяха 
обсъдени още отношенията между ЕС и Русия.  

 д

За повече информация натиснете ТУК  

 

 

 
 Необходими са координирани европейски мерки за справяне с 
финансовата криза 

Според депутатите от Европейския парламент са необходими координирани мерки в 
различни области, за да може ЕС да посрещне финансовата криза и да ограничи нейното 
въздействие върху икономическия растеж, работните места и малкия бизнес. В приета 
днес резолюция относно Европейския съвет от миналата седмица ЕП призовава също за 
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мерки за подобряване на финансовия надзор и разглежда други важни въпроси, между 
които климатичните промени и кризата в Кавказ. За повече информация натиснете ТУК  

 

 
22 октомври 2008 г. - Сряда в пленума: наградата LUX, диалог на цивилизациите, 
бюджет 2009 

ЕП присъди наградата си за европейско кино 

 В сряда в Европейския парламент в Страсбург се състоя 
церемонията по връчване на наградата LUX 2008 за европейско кино. 
Наградата спечели белгийският филм "Мълчанието на Лорна". Пред 
евродепутатите говори Върховният представител на ООН за Алианса 
на цивилизациите Jorge Sampaio. Парламентът дебатира по бюджет 
2009 и обсъди с Европейската комисия споразумението за 
стабилизиране и асоцииране на Босна и Херцеговина. За повече 
информация натиснете ТУК  
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 "Мълчанието на Лорна" спечели наградата за кино LUX 
на Европейския парламент  

Филмът "Мълчанието на Лорна" ("Le silence de Lorna") на белгийските 
режисьори Jean-Pierre и Luc DARDENNE спечели наградата за кино на 
Европейския парламент LUX 2008. На 22 октомври 2008 г. 

председателят на ЕП Hans-Gert Pöttering връчи наградата на Luc Dardennne по време на 
церемония, на която присъстваха членовете на ЕП и представители на трите филма 
финалисти. Целта на наградата LUX е да улесни разпространението на европейските 
филми в Европа. За повече информация натиснете ТУК  

 ЕП прие на първо четене проектобюджет 2009 на ЕС в размер на 136 
милиарда евро 

Депутатите приеха проектобюджет на ЕС за 2009 г., който е значително по-голям от този, 
одобрен от Съвета на първо четене през юли. Сумата за поетите задължения е 136 
милиарда евро (1.04% от Брутния национален доход, БНД), докато предвидените 
плащания са за 124.5 милиарда евро (или 0.959% от БНД). Съветът прие проектобюджет, 
възлизащ на 133.9 милиарда за поети задължения и 114.9 милиарда евро за плащания. С 
тези цифри Парламентът остава в границите на финансовите перспективи. За повече 
информация натиснете ТУК  

 
 ЕП одобри кандидатурата на новия комисар за търговията Catherine Ashton   

На 22 октомври 2008 г. депутатите одобриха с 538 гласа "за", 40 "против" и 63 
"въздържали се" кандидатурата на Catherine Ashton за европейски комисар по въпросите 
на външната търговия. Тя заема поста от Peter Mandelson, който наскоро се завърна в 
британската политика. На 20 октомври мина нейното изслушване от Комисията по 
търговия на ЕП. За повече информация натиснете ТУК  

Изслушване на номинираната за нов еврокомисар по търговията Catherine Ashton  

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/004-40027-294-10-43-901-20081020IPR40025-20-10-2008-2008-true/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-39961-350-12-51-901-20081020STO39959-2008-15-12-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/037-40239-294-10-43-906-20081021IPR40238-20-10-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/034-40392-294-10-43-905-20081022IPR40391-20-10-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-40253-294-10-43-901-20081021IPR40252-20-10-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-39954-338-12-49-901-20081020STO39953-2008-03-12-2008/default_bg.htm
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 Защита на подрастващите в интернет 

 

 На 22 октомври 2008 г.  ЕП одобри програма, която да предпазва 
децата и тийнейджърите от опасностите, които ги дебнат в интернет. Те 
са едни от най-пристрастените интернет потребители - подрастващите 
между 12 и 15 години прекарват най-малко три часа на ден пред 
компютъра - но не са наясно с опасностите, произтичащи от 
определени сайтове или материали: не само материали с детска 
порнография или насилие, но също така и потенциалния риск те да 
станат жертва на интернет тормоз или сексуално ухажване. За повече 
информация натиснете ТУК  

Предложението за решение за стартиране на Програма за защита на децата, използващи 
интернет и новите медии (2009 - 2013 г.) е включено в Годишната работна програма на 
НС по въпросите на ЕС (2008) – т.6 

Досие на документа   

 

 
23 октомври 2008 г. - четвъртък в пленума: Скенери за проверка по летищата, 
морското пиратство 

 В четвъртък Европейският парламент 
гласува серия доклади и резолюции, между които 
резолюция за използването на скенери за 
проверка на пътници по летищата в контекста на 
зачитане на правата на човека. Друг документ, 
приет от евродепутатите в четвъртък, бе 
резолюция за борба с морското пиратство. 
Председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг обяви в 
Страсбург, че носителят на тазгодишната награда 
"Сахаров" е китайският дисидент Ху Джия. За 
повече информация натиснете ТУК  

 
 

 ЕП е загрижен от използването на скенери за проверка на хора по 
летищата в ЕС 

Европейският парламент предупреждава, че евентуалното въвеждане от европейските 
летища на скенери за проверка на хора, които показват тялото все едно е голо, би имало 
"сериозно отражение" върху правото на личен живот и лично достойнство. Депутатите 
изразяват своите съмнения относно необходимостта от подобна мярка и искат да бъде 
извършена по-задълбочена оценка на въздействието й, преди да бъде взето каквото и да 
било решение. За повече информация натиснете ТУК  
 

 Принципи при определяне на летищните такси.  

 Европейският парламент прие на 23 октомври на второ четене предложение за 
директива относно основните принципи, които трябва да се спазват от летищните 
оператори при определяне на летищни такси. С нея се цели да се попречи на някои 
летища в Европа да злоупотребяват със своята доминираща позиция на пазара и по този 
начин да се допринесе за хармоничното развитие на летищния сектор в Европа. 
Директивата ще се прилага за летища с годишен трафик над 5 милиона пътници. 
 

Дирекция „Европейски съюз” 
10 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-40225-294-10-43-902-20081021IPR40224-20-10-2008-2008-true/default_bg.htm
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1446
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-39967-350-12-51-901-20081020STO39966-2008-15-12-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-40395-294-10-43-902-20081022IPR40394-20-10-2008-2008-false/default_bg.htm


Седмичен бюлетин Брой 20 
27 октомври 2008 г. 

 

Народно събрание 

 Парламентът насърчава публичния сектор да купува екологични превозни 
средства.  

 ЕП одобри с голямо мнозинство предложение за директива, което насърчава 
използването на екологични и енергийно ефективни превозни средства. Директивата 
задължава публичния сектор и някои частни оператори да вземат под внимание не само 
цената, но и енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия 
жизнен цикъл на превозните средства, които те смятат да закупят.  
 

 Наградата "Сахаров" за 2008 година бе присъдена на Ху Джия 
Наградата на Европейския парламент "Сахаров" за свобода на мисълта тази година бе 
присъдена на китайския политически активист Ху Джия. Това обяви днес в Страсбург 
председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг. Церемонията по връчване на наградата ще се 
състои на 17 декември в Страсбург. За повече информация натиснете ТУК  
 
Други новини 
 

 Финландец спечели наградата за онлайн журналистика на ЕП  
 

 Финландският журналист Pete PAKARINEN спечели 
журналистическата награда на Европейския парламент в 
категорията Интернет за статия посветена на нелегалната 
имиграция в ЕС. В интервюто за нашия екип той подчерта, че е 
необходима повече журналистическа информация за 
европейската политика и призова гражданите да се вглеждат 
по-внимателно в ЕС. Интервю с Pete PAKARINEN  

 

Седмицата в Съвета 

20 октомври 2008 г. 

 На 20 октомври 2008 г. в Люксембург се проведе 2898-то заседание на Съвета по 
околна среда. Съветът проведе дебат по основните аспекти на законодателните 
предложения от пакета “климат-енергетика” /т.1 до т.4 от ГРП на НС-2008 г./ 
Съветът прие заключения с оглед участието в преговорите на конференцията по 
въпросите на климатичните промени под егидата на ООН, която ще се проведе в 
Познан (Полша) през декември 2008 г.  Съветът прие без обсъждане Директива относно 
отпадъците и за отмяна на определени директиви /т.9 от ГРП на НС - 2007 г./ и 
Директива за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на 
политиката за водите и за изменение на Директиви 82/176/EИО, 83/513/EИО, 
84/156/EИО, 84/491/EИО 86/280/ЕИО и 2000/60/ЕО/т.10 от ГРП на НС - 2007 г./ За 
повече информация натиснете ТУК  

 

24 октомври 2008 г. 

 На 24 октомври 2008 г. в Люксембург се проведе 2899-то заседание на Съвета по 
правосъдие и вътрешни работи. Съветът разгледа въпроси, свързани с европейското 
сътрудничество в областта на вътрешната сигурност.  В тази връзка Съветът прие 
заключения относно създаването на национални платформи за сигнализиране на 
европейска платформа за сигнализиране с цел съобщаване на наказуеми деяния, 
забелязани в интернет и заключения относно оперативното сближаване на службите за 
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вътрешна сигурност в държавите-членки на ЕС. Съветът се запозна с развитието на 
предложението относно европейска система за използване на данни от досиетата на 
пътниците (PNR). Министрите на правосъдието постигнаха съгласие по предложението 
за регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението 
на съдебни решение и сътрудничество по въпроси, свързани със задължения за 
издръжка, както и относно предложението за регламент за създаване на Европейска 
информационна система за съдимост (ECRIS - обмен на информация между 
държавите-членки относно данни в регистрите за съдимост). Съветът прие, без 
обсъждане, Директива относно защитата на околната среда чрез наказателно право 
и Директива за изменение на директива 2003/87/EO с цел включване на авиационни 
дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките 
на общността. За повече информация натиснете ТУК  
 

Новини от Европейската комисия 

Дарителска конференция изпраща силен сигнал на подкрепа за Грузия. 

 До неотдавна икономиката на Грузия бе една от 
най-бързо развиващите се в света – 12 % растеж през 
2007 г. Това се промени след краткия, но интензивен 
конфликт с Русия през август. Основни транспортни 
пътища и ел тропроводи ха повредени, къщи и 
сгради бяха сринати със земята, а стотици декари 
гори бяха опустошени от бомби. Два месеца по-късно 
много  чуждестранните инв итори са се 
разотишли, туристите са изчезнали, безработицата се 
е повишила, а голям брой грузинци са похарчили 
всичките си спестявания. За повече информация 

натиснете 

ек бя

от ест

ТУК 

 
Опасности на работното място 

Оценката на риска — ключов елемент за безопасността в работата 

Злополуката била неминуема. Денят във фермата в северна Франция бил изключително 
натоварен. Вивиан Дьокок се суетяла наоколо и пълнела щайги с прясно набрани 
цикории. Било по времето на прибиране на реколтата и тя се опитвала да поддържа 
темпото на останалите берачи. Изведнъж забелязала една щайга да пада от 
палетизатора. За повече информация натиснете ТУК  

√ Сливания: Комисията преразглежда известието за средствата за защита и 
изменя Регламента за прилагане на Регламента относно сливанията  

 Европейската комисия преразгледа насоките си относно средствата за защита при 
контрола върху сливанията, за да гарантира, че по свързаните с конкуренцията опасения 
се работи по-ефективно, и за да разясни на участващите в сливане предприятия как най-
добре да вземат мерки за преодоляване на опасенията, свързани с конкуренцията. 
Средствата за защита са изменения на предложена сделка, предложени от участващите 
страни с оглед на елиминирането на посочените от Комисията възможни опасения, 
свързани с конкуренцията. Основните промени включват въвеждането на формуляр за 
предоставяне на информация за средствата за защита, подробности, свързани със 
средствата за защита за освобождаването от инвестиции и за достъпа, и разясняване на 
ролята на управителя. Комисията осъвремени известието за средствата за защита и 
предвид преразгледания Регламент (ЕО) № 139/2004 за сливанията, опита на Комисията 
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от голям брой дела, проучването на Комисията във връзка със средствата за защита за 
сливанията и последните решения на европейските съдилища. Известието за средствата 
за защита взема под внимание и мненията, получени от проведеното през 2007 г. 
публично допитване по проектоизвестието. Освен това Комисията прие изменения в 
Регламента за прилагане на Регламента относно сливанията (Регламент (ЕО) № 802/2004 
на Комисията) в съответствие с промените в известието за средствата за защита. За 
повече информация натиснете ТУК  

√ Институциите на ЕС се споразумяха да бъдат партньори в комуникацията с 
гражданите  

На 22 октомври 2008 г. в Европейския парламент беше подписана политическа 
декларация, чиято цел е насърчаването на сътрудничеството между държавите-членки и 
институциите на ЕС в областта на комуникацията с гражданите относно Европа. 
Декларацията, озаглавена „Да общуваме на тема Европа в партньорство“, беше 
подписана от Алехо Видал-Куадрас, заместник-председател на Европейския парламент, 
френския държавен секретар Жан-Пиер Жуйе, от името на Съвета на ЕС, и Маргот 
Валстрьом, заместник-председател на Европейската комисия. За повече информация 
натиснете ТУК  

√ Нов етап в европейската стратегия за подпомагане на най-отдалечените 
региони 

 

  Данута Хюбнер, комисар по регионалната политика, 
представи на 22 октомври 2008 г. съобщението „Най-
отдалечените региони: преимущество за Европа“, в което се 
предлага обновена стратегия по отношение на седем 
региона: четирите френски отвъдморски департамента 
Гваделупа, Гвиана, Реюнион и Мартиника, португалските 
автономни региони на Азорските острови и Мадейра и 
испанската автономна област на Канарските острови. 

Комисарят призовава най-отдалечените региони (НОР) да бъдат считани като „региони, 
предоставящи възможности“ и като притежаващи потенциал за развитие от значение за 
целия Европейски съюз. Тази промяна в прилагания подход ще може да се осъществи 
посредством оптимално използване на всички съществуващи общностни инструменти, 
задълбочаване на познанията относно НОР и укрепване на партньорството. За повече 
информация натиснете ТУК  

√ По-добра защита за почиващите: Комисар Кунева приветства гласуването 
на Парламента във връзка с временното ползване на собственост 

Потребителите в ЕС ще се ползват от по-голяма защита във връзка с почивките, когато 
купуват и препродават почивки с временно ползване на собственост или почивки на 
същия принцип на туристически и речни кораби, каравани и „ваканционните клубове, 
предлагащи преференциални цени“, според новите правила, одобрени днес от 
Европейския парламент. Целта на новата директива е да се засили доверието на 
потребителите към бизнеса с временното ползване на собственост (възлизащ на стойност 
над 10,5 млрд. EUR и осигуряващ повече от 40 000 работни места в ЕС) и да бъде 
преустановена дейността на нелоялните търговци, които създават затруднения за 
потребителите и компрометират законните оператори. До настоящия момент по силата на 
правилата на ЕС относно временното ползване на собственост бяха предоставени на 
потребителите основни права във връзка с яснотата на информацията, правото на 
оттегляне и промяна на мнението им и забраната на депозитите. Новата директива, която 
днес Европейският парламент прие, има за цел да запълни празнотите, които съществуват 
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в действащите понастоящем правила. Най-важното е, че тя ще разшири обхвата на 
директивата на ЕС от 1994 г. относно правото на временно ползване на собственост, за 
да бъдат обхванати новите продукти на пазара като ваканционните клубове, предлагащи 
преференциални цени, почивките на същия принцип като тези с временно ползване на 
собственост на туристически и речни кораби и каравани. Новата директива ще разшири 
също така защитата и по отношение на такива важни аспекти като клубовете за 
препродажба и замяна на временно ползване на собственост. Новите правила следва да 
осигурят еднаква добра защита на потребителите в целия ЕС и ще създадат равни 
условия за всички участници на пазара на временното ползване на собственост и 
определени други свързани с почивките продукти. За повече информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
Събития през седмицата от 27 октомври  до 2 ноември 2008 г. 
 
 През седмицата членовете на Европейският парламент ще бъдат по избирателните 
си райони. Председателят на парламента, Ханс-Герт Пьотеринг ще посети Южна Африка 
за участие в откриването на 10-aта редовна сесия на Панафриканския парламент и срещи 
с различни политически личности. Още събития от седмичната програма на ЕП можете да 
намерите ТУК  
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 

понеделник и вторник , 27 - 28 октомври 2008 г. 

 На 27 и 28 октомври 2008 г. в Люксембург ще се проведе 2900-oто заседание на 
Съвета по земеделие и рибарство. Министрите на земеделието ще обсъждат въпросите 
на реформите на ОСП и програмата "Плод в училище", както и актуални проблеми на 
риболовната промишленост. Съветът ще обсъжда предложението на ЕК от май 2008 г. за 
модернизиране и опростяване на политиката относно модулацията на директните 
плащания, увеличението на млечните квоти, опазването на околната среда и 
климатичните промени. Относно риболова министрите на земеделието ще обсъждат 
политическо споразумение за риболова в Балтийско и Черно море за 2009 г., както и ще 
уговори възможностите за развитие на дълбоководния риболов за периода до 2010 г. За 
повече информация натиснете ТУК  
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http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/103493.pdf
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Предстоящи събития в Европейската комисия 
 

сряда, 29 октомври 2008 г. 

На 29 октомври 2008 г. ще се приведе извънредно заседание на Комисията по 
въпроси, свързани с финансовата криза и отговора на ЕС на реалната ситуация в 
икономиката.  

 
По-важни новини от Европейската комисия за периода от 24 октомври до 23 ноември 
2008 г.   
 
 
 
 

        Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

  eubulletin@parliament.bg 
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