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Тема на седмицата 
 
От 2 до 4 ноември 2006 г. се провежда четиридесетото заседание на КОСАК в 
Париж  
 
 
 От 2 до 4 ноември 2006 г. в Париж се провежда четиридесетото заседание на 
КОСАК. Основните акценти на сесията са свързани с : 
 

 Френското председателство на 
Европейския съюз; 
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 енергийната независимост; 
 доближаването на Европа до гражданите 
и ролята на националните парламенти; 

 пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие и участието на националните 
парламенти в политическия контрол на 
Европол и Евроюст. 

 
 По време на заседанието на КОСАК ще 
бъдат обсъдени резултатите от проверката за 
субсидиарност на предложението за Директива 
за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна 
принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация COM(2008) 
426. Предложението е включено като т. 14 в Годишната работна програма на НС по 
въпросите на ЕС за 2008 г.  

© Снимка - Сенат 

 Проверката за субсидиарност се извършва с цел тестване на процедурата, 
заложена в Договора от Лисабон и по-специално в Протокол № 2 относно прилагането на 
принципите за субсидиарност и пропорционалност. На 24 юли 2008 г. Комисията по 
правата на човека и вероизповеданията и Комисията по европейските въпроси 
на НС разгледаха предложението за Директива за прилагане на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация и отбелязаха, че предложението за директива не 
противоречи на принципа на субсидиарност. Досие на документа 

 КОСАК е Конференцията на комисиите по европейските 
въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС. Името на 
форума идва от френската абревиатура COSAC (Conférence des 
organes spécialisés dans les affaires communautaires). В работата на 
КОСАК участват и представители на Европейския парламент. 
Сесиите на КОСАК се провеждат два пъти годишно в съответната 
страна, председателствуваща Съвета на ЕС и всеки национален 
парламент е представен от 6 членове на парламента. Страните-
кандидатки за членство участват с по трима членове на 

парламента. В сесиите участват и специални гости от други национални парламенти и от 
европейски институции. Началото на КОСАК е поставено през май 1989 г. в Мадрид, 
където председателите на националните парламенти се споразумяват да засилят ролята 
на парламентите в процеса на взимане на решения по европейските въпроси. Първата 
сесия на КОСАК се провежда през ноември 1989 г. в Париж. Прочетете повече> 
  

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=169
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=169
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1698
http://www.cosac.eu/
http://www.cosac.eu/en/meetings/Paris2008/doc/
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
Задълбочаването на регионалното сътрудничество обсъдиха Георги Пирински и 
председателят на парламента на Валония Жозе Апар 
Задълбочаването на регионалното 
сътрудничество обсъдиха на 28 октомври 
2008 г. председателят на Народното събрание 
Георги Пирински и председателят на 
парламента на Валония Жозе Апар. Белгийска 
парламентарна делегация, водена от 
председателя на парламента на Валония, 
беше на четиридневно посещение в България 
по покана на Георги Пирински. На срещата 
Георги Пирински отбеляза, че за Народното 
събрание е от особено значение да поддържа 
редовни контакти с парламентите на 
различните региони на страни членки на ЕС. По думите му те дават възможност за обмен 
на информация и конкретни решения, свързани с практическите аспекти на 
функционирането на процесите в ЕС на регионално равнище. За България интензивните 
контакти на регионално равнище биха били особено ценни и полезни, добави 
председателят на Народното събрание. Георги Пирински изрази благодарност за това, че 
парламентът на Валония е бил един от първите, който е ратифицирал договора за 
присъединяване на България към ЕС. Той подчерта, че по-голяма част от мандата на 40-
ото Народно събрание беше посветен на подготовката на страната за членство в Съюза. 
След присъединяването към ЕС парламентът се стреми да привежда своевременно 
законодателството в съответствие с правото на Съюза и по статистика на Европейската 
комисия България е с над 98 % хармонизация, добави Георги Пирински. Стремежът на 
България е да допринася за развитието на ЕС като общност и преди всичко за 
укрепването на мира, посочи Георги Пирински. Народното събрание има своя принос за 
насърчаване на позитивните процеси на сътрудничество в Югоизточна Европа, заяви той 
и допълни, че българският парламент е домакин на Регионалния секретариат за 
парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа. Жозе Апар отбеляза значението на 
сътрудничеството между двата парламента. Като области от взаимен интерес той открои 
земеделието и туризма. Необходимо е обаче да открием други възможности за контакти и 
опознаване на гражданите на двете страни, защото България е страна, която не е много 
позната след белгийците, подчерта председателят на парламента на Валония. България 
има много богат исторически потенциал, с който може да заинтригува гражданите от 
западната част на континента, заяви Георги Пирински. Той допълни, че страната 
разполага с много исторически находки от различни епохи. 
 

Годишна работна програма  

 
 На 29 октомври 2008 г., на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията и във връзка 
с чл. 97б от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, бяха 
внесени позиции на Министерски съвет на Република България по няколко проекта за 
актове, включени в Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС (2008 
г.): 
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 т. 5. Директива относно общия режим за облагане с акциз - COM(2008) 78. Досие на 
документа  

 т. 6. Решение за стартиране на Програма за защита на децата, използващи интернет и 
новите медии (2009 - 2013 г.) - COM (2008) 106. Досие на документа  

 т. 10. Законодателни актове, произтичащи от "здравния преглед" на Общата 
селскостопанска политика. Досие на документа  

 т. 15. Решение за бъдещето на Евроюст и на Европейската правна мрежа по 
криминални въпроси.  

 т. 18. Регламент относно статута на европейското частно дружество. Досие на 
документа  

 т. 20. Законодателни актове, произтичащи от прегледа на съществуващото 
законодателство на държавите членки за намалени ставки на ДДС. Досие на 
документа  

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 четвъртък, 30 октомври 2008 г.  
  
 Комисията по бюджет и финанси  разгледа и прие на първо четене 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 
стойност № 802-01-78, внесен от Министерския съвет на 30.10.2008 г. Проектът на ЗИД 
на Закона за данък върху добавената стойност въвежда  изискванията на Директива 
2004/74/ЕО на Съвета  за изменение на Директива 2003/96/EО по отношение на 
възможността за някои държави-членки да прилагат временно освобождаване от данъчно 
облагане или намаляване на нивата на данъчното облагане за енергийни продукти и 
електрическата енергия и привежда  българскитя закон в съответствие  с решение на 
Съда на Европейските Общности  от 8 май 2008г.  по съединени дела C 95/07 и C 96/07. 
 
 Комисията по бюджет и финанси  разгледа и прие на първо четене 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове № 802-01-80, внесен от Министерския съвет на 30.10.2008 г. Проектът на ЗИД 
на Закона за  акцизите и данъчните складове въвежда  изискванията на Директива 
2007/74/ЕО на Съвета относно освобождаването от данък върху добавената стойност и 
акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни. С проектозакона се 
изпълняват и поетите от Република България  ангажименти за достигане на минималните 
за Общността размери на акцизната ставка за  следните акцизни стоки: керосин, кокс и 
въглища, електрическа енергия за стопански нужди и на цигарите. 
 
 Комисията по бюджет и финанси разгледа и прие на първо четене 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 
(ЗМДТ) № 802-01-79, внесен от Министерския съвет на 30.10.2008 г. С проекта на ЗИД на 
ЗМДТ  се  премахват разпоредби, които могат да доведат до  дискриминиране при 
данъчното третиране на определени доходи. Със законопроекта се предлага 
освобождаване от   данък върху наследствата наред с българските  лица и 
регистрираните в други държави членки организации на   вероизповеданията, както и 
организации на Червения кръст, на юридически лица с нестопанска цел, определени за 
извършване на обществено полезна дейност. Предлага се също така да бъдат освободени 
от данък  при придобиване на имущества, тези имущества, които са придобити от 
съществуващите в други държави членки  образователни, културни и научни организации 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1338
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1338
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1446
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1611
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1704
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1704
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1713
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1713
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=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=155


Седмичен бюлетин Брой 21 
3 ноември 2008 г. 

 

Народно събрание 

и лечебни заведения на бюджетна издръжка. Предвижда се освобождаване от данък на 
даренията за лечение не само когато те са  направени в полза на български граждани, но 
и когато са в полза на граждани от други държави-членки.  
 
 Размерът на гаранцията върху банковите влогове на хората се увеличава 
на 100 хиляди лева, предвиждат приетите от парламента на второ четене 
промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките 
 Народното събрание прие на заседанието си на 30 октомври 2008 г. на второ 
четене промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките. Те предвиждат размерът 
на гаранцията върху банковите влогове на физически лица да се увеличи от 40 хиляди 
лева на 100 хиляди лева, както се препоръчва в заключенията на Съвета ЕКОФИН от 7 
октомври 2008 г.  Няма да се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на 
пенсионните и осигурителните фондове с изключение на фондовете за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване.  
 Народните представители приеха на заседанието си на второ четене проектозакона 
за енергийната ефективност и на второ четене законопроекта за Държавния фонд за 
гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система. 
 Народното събрание прие на първо четене промени в закона за електронните 
съобщения, на второ четене промени в Закона за държавната финансова инспекция, на 
второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата, на второ четене промени в закона за статистиката, на второ четене 
законопроекта за независимите оценители. 
 Народните представители приеха решение за приемане на Решение на Съвета от 7 
юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности 
(2007/436/ЕО, Евратом) (Вносител: Министерски съвет, 13.10.2008 г.). 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 27  до 31 октомври 2008 г. 
 
Здравеопазване и защита на потребителите 
 

 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 относно ензимите в храните и 
за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на 
Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 
258/97 - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, 
параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2008)607 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 относно добавките в храните 
- ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - съгласно член 250, параграф 2 
от Договора за ЕО - COM(2008)608 Досие на документа 

 
Околна среда 
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http://www.parliament.bg/?page=home&lng=bg&r=n
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2043
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 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване пускането на пазара на 
продукти, съдържащи или произведени от генетично модифицирана маслодайна 
рапица Т45 (ACS-BNØØ8-2) в резултат на търговското разпространение на тази рапица 
в трети страни до 2005 г., съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета - COM(2008)678 Досие на документа 

Правосъдие, свобода и сигурност 
 

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Оценка и мониторинг на прилагането на Плана 
на ЕС за най-добри практики, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на 
трафика на хора - COM(2008)657 Досие на документа 

 
 Предложение за Решение на Съвета относно Информационна мрежа за 
предупреждение за критичната инфраструктура (CIWIN)  - COM(2008)676 -Досие на 
документа 

 
Развитие и отношения със страните от АКТ 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЕС, Африка и 
Китай: към тристранен диалог и сътрудничество - COM(2008)654 Досие на документа 

 Съобщение от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно доклада за 
напредъка на програмата „Партньорство за клинични изпитвания между европейските 
и развиващите се страни“ - COM(2008)688 Досие на документа  

 
Регионална политика 
 

 ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА СТРУКТУРНА 
ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ- (ИСПА), 2007 г. - COM(2008)671 Досие на 
документа 

 
Статистика 
 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за 
информационното общество - COM(2008)677 Досие на документа 

 
Транспорт 
 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, 
буква в) от Договора за ЕО по внесените от Европейския парламент изменения в 
общата позиция на Съвета, отнасяща се за Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2004/49/ЕО 
относно безопасността на железопътния транспорт в Общността - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - 
COM(2008)681 Досие на документа 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, 
буква в) от Договора за ЕО по внесените от Европейския парламент изменения в 
общата позиция на Съвета, отнасяща се за Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №881/2004 
за създаване на Европейска железопътна агенция - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2008)687 
Досие на документа 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2056
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2045
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2061
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2061
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2046
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2058
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2048
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2048
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2054
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2055
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2057
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Договор от Лисабон  
 
Чешкият конституционен съд отложи решението за Лисабонския договор 

 Конституционният съд на Чехия отложи от 10 за 25 ноември 
разглеждането на делото за това дали Лисабонският договор е в 
съответствие с конституцията на страната, предадe БТА, позовавайки се на 
Франс прес. Отлагането е по настояване на чешкия президент Вацлав 
Клаус, който е известен със своя евроскептицизъм. "Такива отлагания не се 
случват често, но заседанието е толкова важно, че президентът поиска да 
присъства на него"  ние уважихме молбата му  обясни днес говорителят на 
съда Михал Спачил. Той уточни, че две последователни официални 

посещения на Клаус - в Ирландия и Саудитска Арабия, са го принудили да предложи като 
първа възможна дата 25 ноември. 

и ,

Чешкият парламент очаква решението на Конституционния съд, за да започне 
процедурата по ратифициране на Договора от Лисабон, отбелязва Франс прес. Ирландия, 
която Клаус ще посети преди заседанието на чешките конституционни магистрати, е 
единствената страна от ЕС, която на референдум през юни тази година отхвърли новия 
европейски договор. Чешкият министър на външните работи Карел Шварценберг изрази 
миналата седмица увереност, че Конституционният съд ще даде зелена светлина на 
ратификационния процес и той ще бъде приключен до края на годината. На 1 януари 
Чехия поема от Франция ротационното председателство на Европейския съюз. 
Дневник, 31 октомври 2008 г. 
 

  

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
 На 27 октомври 2008 г. председателят на Европейския парламент Ханс-Герт 
Пьотеринг  произнесе реч на откриването на 10-ата редовна сесия на Панафриканския 
парламент в Мидранд, Южна Африка. Текст на речта  
  
 Храна по Средиземноморски - по-добър хранителен режим за здраве 
 

 Наднорменото тегло се превръща във все по-голям 
проблем за европейците, особено тревожна е тази тенденция 
сред децата. Едно от възможните решения: да се придържаме 
към здравословния хранителен режим на хората от 
Средиземноморския регион. През октомври Комисията по 
земеделие на ЕП организира изслушване за предимствата на 
този тип хранене. Прочетете повече>  
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20 години награда "Сахаров"- за правата на човека и помирението 

    

 Европейският парламент връчва ежегодно наградата "Сахаров" 
на хора, посветили живота си на това да защитават правата на човека 
и взаимното разбирателство. През тази година ЕП отбелязва 20-
годишния юбилей на наградата. В серия от статии ще ви представим 
носителите на наградата през годините, обединени в групи по техните 
каузи. В първия ни материал Ви предлагаме информация за лауреатите 
на наградата, посветили се на помирението. Прочетете повече>  

 

Не на домашното насилие! 
Евродепутатите подкрепят кампанията за борба с домашното насилие 
 

 Статистиката, дори в Европа, е повече от тревожна. Почти 
една четвърт от всички жени се сблъскват с насилието в домашни 
условия. Всяка десета жена става жертва на сексуално насилие. В 
средата на октомври Комисията по права на жените организира 
публично изслушване по темата. Прочетете повече>  

 
 

 
 
Седмицата в Съвета  

27 и 28 октомври 2008 г. 

 На 27 и 28 октомври 2008 г. в Люксембург се проведе 2900-ото заседание на 
Съвета по земеделие и рибарство. Съветът постигна политическо съгласие по три 
важни проекта за регламенти в областта на риболова: за определяне на 
възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни 
запаси, приложими в Балтийско море за 2009 г., за определяне на възможностите за 
риболов за 2009 г. и 2010 г. на някои дълбоководни рибни запаси и за определяне на 
възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни 
запаси, приложими в Черно море за 2009 г. Министрите на земеделието постигнаха 
политическо съгласие относно позицията на Общността в Международната комисия за 
опазване на рибата тон в Атлантическия океан. Съветът отново обсъди въпросите, 
свързани с програмата "Плод в училище", както и законодателните предложения, 
произтичащи от „здравния преглед” на Общата селскостопанска политика /т. 10 от ГРП 
на НС-2008 г./ Комисията представи на Съвета законодателно предложение за борба с 
търговията с незаконно добит дървен материал. Прочетете повече>  

 

Новини от Европейската комисия 

План за икономическо възстановяване 

Дирекция „Европейски съюз” 
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 Комисията обсъжда подробна стратегия за излизане от 
финансовата криза преди международната среща на върха, за 
която се готвят лидерите на ЕС. Основният приоритет е да се 
смекчи ударът, който финансовата криза нанесе на работните 
места, покупателната способност и благополучието на 

 

http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20081028PHT40780/pict_20081028PHT40780.jpg
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/015-40656-301-10-44-902-20081027STO40639-2008-27-10-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/014-40658-301-10-44-902-20081027STO40641-2008-27-10-2008/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/103638.pdf
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гражданите на ЕС. Това заяви председателят Барозу след спешно заседание на членовете 
на Европейската комисия за определяне на стратегия. Прочетете повече>  

 
Брюксел с екологичен призив към производителите на коли 

 
 Глобалната финансова криза вече засегна много 
европейски банки. Сега тя поразява автомобилната индустрия на 
ЕС, най-големият производител на моторни превозни средства в 
света. Продажбите на автомобили спаднаха рязко, 
принуждавайки производителите да съкратят производството и 
да понижат прогнозите си за печалба. Някои немски и френски 
атворени на фона на засилващите се опасения от рецесия в ЕС. В 

светлината на икономическите проблеми Комисията преразглежда стратегията си за 
индустрията. На 29 октомври 2008 г. в Брюксел се проведе конференция за преглед на 
резултатите и събиране на мнения. 

заводи бяха временно з

Прочетете повече> 
 
Комисията одобрява 186 милиона EUR за 143 нови проекти по LIFE+   

Европейската комисия одобри финансирането на 143 нови проекти във връзка с 
 
 
първата покана за участие по програмата LIFE+ (2007—2013 г.), Европейският фонд за 
околна среда. Проектите са от целия Европейски съюз и обхващат сфери на действие 
като опазване на природата, политика за околната среда, както и информация и 
комуникации.  Като цяло те представляват обща инвестиция в размер на 367 милиона 
EUR, от които ЕС ще предостави 186 милиона EUR. Прочетете повече>  
 
Европейската комисия поставя началото на нов Форум на гражданите по 

 избор 

а Кунева, отговаряща за 

 е  

и  а

въпросите на енергетиката, който ще работи за предлагането на по-голям
и по-изгодни условия на потребителите на енергия от ЕС 

  На 28 октомври 2008 г. европейският комисар Меглен
защитата на потребителите, и комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс откриха в 
Лондон първата по рода си среща на новия Форум на гражданите по въпросите на 
енергетиката, който представлява платформа за прилагането и реализирането на 
практика на правата на потребителите на пазара на нергия в ЕС. Целта на форума е да 
разглежда проблемите на потребителите и да предлага конкретни решения, така че 
настоящите права на потребителите от целия ЕС да се прилагат на практика, а не да 
съществуват само на хартия, както и да подобри регулаторните условия на пазарите на 
дребно. На форума са представени национални потребителски организации, 
представ тели на промишлеността, национ лни регулаторни органи и правителствени 
органи, които работят по въпроси от ключово значение, като смяна на доставчика на 
енергия, фактуриране, което да е по-удобно за потребителя, използване на интелигентни 
уреди за отчитане на потреблението или защита на уязвими групи от потребители. 
Прочетете повече>  
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Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

Арабска седмица в Европейския парламент 3-7 ноември 
2008 г. 

 Политиката, културата и многообразието на арабския свят 
ще бъдат в центъра на арабската седмица, която ще се проведе 
в Европейския парламент от 3 до 7 ноември. Седмицата се 
провежда в рам ите на Европе ска  година на междукултурния 
диалог. Парламентарните комисии ще поставят акцент на 
арабските теми по време на заседанията си. В същото време 
модерното арабско изкуство ще бъде във фокуса на редица 
изложби, музикалн  и сценични прояви. 

к  й та

и Прочетете повече> 

Среща на парламентарни комисии 
Европейския парламент в Брюксел ще се проведе 

среща
На 3 и 4 ноември 2008 г. в 

 на парламентарните комисии Европейски парламент – национални парламенти на 
тема „Бъдещето на европейското селско стопанство и неговата роля в световен 
мащаб”. Проект на дневен ред  

 
 
аседания на комисии на ЕП (дневен ред) 

онеделник, 3 ноември 2008 г. - вторник, 4 ноември 2008 г.  

З
 
п

Комисия по конституционни въпроси 
Проект на дневен ред 

Комисия по правни въпроси 
Проект на дневен ред 

Комисия по бюджетен контрол 
Проект на дневен ред 
 
понеделник,  3 ноември 2008 г. - сряда, 5 ноември 2008 г.  

Комисия по транспорт и туризъм 
Проект на дневен ред 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Проект на дневен ред 
 
вторник, 4 ноември 2008 г. - сряда, 5 ноември 2008 г.  

ни работи  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътреш
Проект на дневен ред 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Проект на дневен ред 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред  

Комисия по развитие 
Проект на дневен ред 
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вторник, 4 ноември 2008 г. - четвъртък, 6 ноември 2008 г.  

 на храните  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност
Проект на дневен ред  

Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред  
 
сряда, 5 ноември 2008 г. 

азование Комисия по култура и обр
Проект на дневен ред 

Комисия по рибно стопанство 
Проект на дневен ред  
 
сряда, 5 ноември 2008 г. - четвъртък, 6 ноември 2008 г.  

Комисия по регионално развитие 
Проект на дневен ред  

Committee on the Internal Market and Consumer Protection 
Проект на дневен ред 

Комисия по бюджети 
Проект на дневен ред 

Комисия по международна търговия 
Проект на дневен ред 
 
четвъртък, 6 ноември 2008 г. 

Комисия по петиции 
Проект на дневен ред  

Комисия по правата на жените и равенството между половете  
Проект на дневен ред 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Проект на дневен ред  
 
 
Предстоящи събития в Съвета  

торник, 4 ноември 2008 г. 

Брюксел ще се проведе 2901-ото заседание на Съвета по 

 
в

 На 4 ноември 2008 г. в 
икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Ще бъдат обсъдени последващите 
действия от заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври 2008 г. – подготовка 
на международни инициативи в отговор на финансовата криза. Министрите на финансите 
ще обсъдят и няколко проекта за законодателни актове, свързани с данъчното облагане, 
както и въпроси, свързани с климатичните изменения и Лисабонската стратегия. Проект 
на дневен ред 

 

петък, 7 ноември 2008 г. 

http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/transparency-council/index.ASP?lang=en&cmsid=1119
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/transparency-council/index.ASP?lang=en&cmsid=1119
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/transparency-council/index.ASP?lang=en&cmsid=1119
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 На 7 ноември 2008 г. в Брюксел ще се проведе неофициална среща на държавните 
и правителствените ръководители в подготовка на международната среща във връзка с 
финансовата криза, предвидена за 15 ноември 2008 г. във Вашингтон. Страница на 
Съвета   

 
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 

√ Европейска младежка седмица 2008: Бъдещите предизвикателства пред 
младежта на първо място в дневния ред 

 Бъдещите предизвикателства пред младите хора са начело в дневния ред на 
четвъртото издание на Европейската младежка седмица, което ще се състои от 2 до 9 
ноември 2008 г. В цяла Европа ще бъдат организирани безпрецедентен брой 
политически дебати, културни и други прояви, сред тях и редица мероприятия в Брюксел 
с участието на около 200 младежки делегати. Прочетете повече>  

 

 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=668&lang=bg&mode=g
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=668&lang=bg&mode=g
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1608&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
mailto:eubulletin@parliament.bg
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