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Свобода, правосъдие, сигурност - въпрос на баланс. По-тясно сътрудничество 
между страните от ЕС по програмата за правосъдие и вътрешни работи

Тероризмът,  киберсигурността,  организираната 
престъпност  и  граничният  контрол  са  сред  въпросите, 
повдигнати в  нов документ  на  Комисията  ,  откриващ 
дебат  за  програмата  на  ЕС  в  областта  на  законите  и 
обществения  ред  през  следващите  пет  години.  Така 
наречената „Стокхолмска програма“ ще замени сегашната 
„Хагска програма“ , чийто срок изтича през декември.

В  центъра  на  вниманието  е  имиграцията. 
Комисията  призовава  страните  от  ЕС  да  приемат  обща 
стратегия, така че по-добре да управляват границите си и 

да  отговорят  на  нуждите  на  трудовия  пазар.  Тя  призовава  и  за  закони,  които  да 
гарантират,  че  имигрантите  имат  равни  права  в  целия  ЕС  и  за  по-строг  контрол  на 
миграцията и тенденциите в сферата на заетостта.

Освен за засилване на сътрудничеството в своите предели, ЕС трябва да работи 
със страните, които не са негови членки, за управление на миграционните потоци. Той 
трябва да следва политиката си на задържане и екстрадиране на незаконните имигранти, 
като  в  същото  време  насърчава  доброволното  завръщане.  Смята  се,  че  незаконните 
имигранти в ЕС са 8 млн. души.

Комисията настоява за по-голяма роля на Frontex  -  европейската агенция за 
граничен контрол - и за система за наблюдение на границите. По външните граници на 
ЕС има около 1800 контролни пункта.

Предвижда се единна процедура за даване на убежище и - с цел да се облекчи 
товара на граничните страни - доброволна система за преразпределяне на бежанците по-
равномерно между страните от ЕС. Гърция, Италия, Малта и Испания са сред страните, 
полагащи усилия да се справят с множество потенциални имигранти, пристигащи по море.
Що  се  отнася  до  киберсигурността,  ЕС  трябва  да  има  единна  система  за  защита  на 
личните  данни.  Това  може  да  включва  европейско  сертифициране  на  технологиите, 
продуктите и услугите, които защитават личния живот.

Има планове за разработване на обща стратегия на ЕС за вътрешна сигурност и за 
създаване на фонд за финансирането ѝ. Съюзът трябва да засили научните изследвания 
за методите за сигурност и да подкрепи усилията на страните членки за подобряване на 
техните съдебни системи.

За да засили сътрудничеството в правоприлагането, ЕС иска да създаде програма 
за обмен на служители в полицията и правосъдието.
Съветът  и  Парламентът  ще  обсъдят  предложенията  на  Комисията  през  следващите 
месеци, а новата програма ще бъде одобрена до края на годината.

Още за общата имиграционна политика на ЕС 
Повече по темата:
 Общо управление в областта на убежището   
 Хуманно отношение към лицата, търсещи убежище   

Източник: Страница на ЕК 
Съобщение за пресата 

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица
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Председателят  на  парламента  Георги  Пирински  обобщи  на  среща  с  медиите 
дейността на 40-то Народно събрание за пълния му четиригодишен мандат

Председателят  на  парламента  Георги  Пирински 
даде  заключителен  брифинг  на  12  юни  2009  г.  за 
представителите на медиите. Той обобщи дейността на 
40-то Народно събрание за пълния му четиригодишен 
мандат.  В  изявлението  си  пред  парламентарните 
журналисти Георги Пирински заяви, че 40-то Народно 
събрание  има  редица  отличителни  черти,  редица 
първи  моменти,  които  досега  не  са  били  част  от 
практиката на парламента в България. Преди всичко 
това е цялостната дейност, свързана с членството в 
Европейския съюз. Периодът от средата на 2005 г. до 

края  на  2006  г.  бе  подчинен  преди  всичко  на  хармонизацията  на  българското 
законодателство,  на  приемането  на  необходимите  актове  за  еврочленството.  Това 
предположи и по-интензивна, и по-сложна дейност. В тази връзка новото в Народното 
събрание бе работата по програмата на Европейския съюз – в специализираната комисия 
по европейските въпроси, във всички органи на Народното събрание, беше създадена и 
цяла нова  глава  в  Правилника на  НС,  която регламентира взаимоотношенията  между 
парламента и изпълнителната власт. За повече информация натиснете ТУК

Предстоящи събития 

Тържествено закриване

На  25  юни  2009  г.  ще  се  проведе  тържествено 
закриване на 40-то Народно събрание. 

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 11 юни 2009 г.,  Комисията по европейските въпроси прие на първо четене 
проект  на  Закон  за  изменение  на  Закона  за  избиране  на  членове  на  Европейския 
парламент  от  Република  България,  №  954-01-101,  внесен  от  народния  представител 
Любен  Корнезов  на  10.06.2009  г.  Със  законопроекта  се  урежда  прекратяването  на 
пълномощията на  избраните  кандидати в  Европейския парламент,  които  заемат  друга 
изборна  длъжност,  в  случай  на  несъвместимост.  Комисията  предложи  мандатът  на 
избраните кандидати, които заемат друга изборна длъжност, да се прекрати 7 дни преди 
датата на откриване на първото заседание на Европейския парламент. На 11 юни 2009 г., 
Законопроектът  беше  приет  на  първо  четене  от  Комисията  по  правни  въпроси.  На 
12.06.2009  г.  Народното  събрание прие  законопроекта  за  изменение  на  Закона  за 
избиране на членове на Европейския парламент в Република България.
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 08.06.-12.06.2009 г.

Административни въпроси
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА 

ПАЛАТА - Обобщение на резултатите от управлението на Комисията през 2008 г. - 
COM(2009)256 Досие на документа

Данъчно облагане и митнически съюз
 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Португалия да прилага 

намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в 
автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и 
спиртни  напитки  (eaux-de-vie)  в  автономния  регион  Азорски  острови  - 
COM(2009)259 Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад на Комисията относно Гаранционния 

фонд и неговото управление през 2008 г. - COM(2009)258 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Метод 

за  проследяване  с  цел  наблюдение  на  прилагането  на  Европейския  пакт  за 
имиграцията и убежището - COM(2009)266 Досие на документа

 СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - ПРАВОСЪДИЕ, СВОБОДА И СИГУРНОСТ В ЕВРОПА ОТ 2005 година: 
ПРЕГЛЕД НА ХАГСКАТА ПРОГРАМА И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ -  COM(2009)263  Досие 
на документа

Рибарство и морско дело
 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 

прилагането  на  Плана  за  действие  за  опростяване  и  подобряване  на  Общата 
политика в областта на рибарството - COM(2009)261 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
 СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Споделен ангажимент за трудова заетост -  COM(2009)257 Досие на 
документа

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква 
в) от Договора за ЕО относно внесените от Европейския парламент изменения в 
общата  позиция  на  Съвета  по  отношение  на  предложението  за  РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на реда за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност - 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 
от Договора за ЕО - COM(2009)264 Досие на документа

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква 
в) от Договора за ЕО относно измененията, внесени от Европейския парламент в 
общата  позиция  на  Съвета  по  отношение  на  предложението  за  РЕГЛАМЕНТ НА 
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ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 
883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на 
съдържанието  на  неговите  приложения  -  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО  НА 
КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО -  COM(2009)265 
Досие на документа

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Годишна програма за финансово подпомагане на проекти на ГД "Комуникация" 
на ЕП

Със  свое  съобщение  от  12  юни  2009  г.  Европейският  парламент  насочва 
вниманието  на  посетителите  на  сайта  към Поканата  за  представяне  на  предложения. 
Всяка година Главна дирекция "Комуникация" на Европейския парламент обявява своя 
програма за финансово подпомагане на проекти. Целта на тази програма е да открие 
подходящи предложения за проекти на организации от държави членки на ЕС, които:
 засилват  информираността  и  разбирането  за  ролята  на  Европейския  парламент  и 

неговото функциониране; 
 насърчават  по-широк  обществен  интерес  за  участие  в  европейските  процеси  на 

вземане на решения; 
 осигуряват гражданска платформа за обсъждане на важни въпроси.
 Общият бюджет на програмата е 5 млн. евро. За повече информация натиснете ТУК 

Седмицата в Съвета 

8 – 9 юни 2009 г.

На 8 и 9 юни 2009 г. в Люксембург се проведе 2947-то заседание на  Съвета по 
заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Съветът 
проведе предварителни разисквания по подготовката за заседанието на  Европейския 
съвет  през  юни 2009  г. и  прие  заключения  относно  съчетаване  на  гъвкавост  и 
сигурност по време на криза, както и относно социалните услуги като инструмент за 
активно  приобщаване,  за  укрепване  на  социалното  сближаване  и  като  област  за 
създаване на работни места. 
Съветът постигна политическо съгласие относно насоките за  политиките по заетостта 
на държавите-членки през 2009 г. 

Съветът прие заключения относно:
 равни възможности за жените и мъжете: активен живот и достойно остаряване;
 приобщаване на ромите.

Съветът прие препоръки относно:
 безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, 

свързани със здравни грижи;
 европейски действия в областта на редките заболявания.

Съветът прие без дискусия
 изменение на Регламент относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи, с 

което се намалява допълнително цената на услугата и се определят лимити на цените 
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

5

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-57033-161-06-24-901-20090610IPR57032-10-06-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2757


Седмичен бюлетин Брой 22
15 юни 2009 г.

за изпращане на текстови съобщения, а също така и за пренос на данни в роуминг 
(като  изпращане  на  имейли  и  снимки  или  навигиране  в  интернет  чрез  мобилни 
телефони или преносими компютри);

 изменение на Регламент относно общите правила за разпределяне на слотовете на 
летищата в Общността;

 Регламент относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по 
отношение  на  емисиите  от  тежкотоварни  автомобили  (Евро  VІ),  с  който  се  цели 
намаляването на емисиите от азотни оксиди и въглеводороди;

 Заключения  относно  внасянето  на  изменение  в  Протокола  от  Киото  –  принос  в 
преговорите за изготвяне на глобално споразумение, което да замени Протокола от 
Киото, изтичащ през 2012 г. За повече информация натиснете ТУК 

9 юни 2009 г.
На  9  юни  2009  г.  в  Люксембург  се  проведе  2948-то  заседание  на  Съвета  по 

икономически  и  финансови  въпроси  /ЕКОФИН/.  Съветът  прие  заключения  в 
подкрепа на планираната реформа на  рамката на ЕС за финансов надзор, които ще 
бъдат представени на заседанието на Европейския съюз (18 и 19 юни). Заключенията 
представят позицията на Съвета по съобщението на Комисията „Европейски финансов 
надзор”, което се основава на концепцията, разработена от група на високо равнище, 
председателствана  от  Жак  дьо  Ларозиер,  бивш  директор  на  Международния  валутен 
фонд. Новата рамка има за цел да засили системата за надзор и да възстанови доверието 
във финансовата система след световната финансова криза. Нейните основни елементи 
са  създаването  на  Европейска  система  за  надзор  и,  за  пръв  път,  създаването  на 
европейски орган за наблюдение и оценка на рисковете по отношение на финансовата 
система като цяло. Предложената нова структура ще работи на две нива:
 •  Европейски  съвет  за  системен  риск  (ESRB),  който  непрекъснато  ще  оценява 
стабилността на финансовата система. При необходимост той ще отправя предупреждения 
за  рискове  и  препоръки  към  органите,  които  изготвят  политиките,  и  към  надзорните 
органи и ще наблюдава последващите действия.
 •  Европейска  система  за  финансов  надзор  (ESFS),  която  ще  се  състои  от  три 
надзорни  органа  на  равнище  ЕС  и  ще  обхваща  банковия  сектор,  ценните  книжа  и 
застрахователния  сектор.  Те  ще  работят  в  мрежа  със  съществуващите  национални 
надзорни  органи,  които  отговарят  за  ежедневния  надзор  на  отделни  финансови 
дружества.

На Комисията се възлага да представи законодателните предложения, които ще 
гарантират  въвеждането  на  новата  система  през  2010  г.  Съветът  прие  заключения 
относно международното финансиране във връзка с  изменението на климата,  които 
също ще бъдат представени на Европейския съвет, както и заключения относно доброто 
управление в областта на данъчното облагане. За повече информация натиснете ТУК 

11 – 12 юни 2009 г.

На 11 и 12 юни 2009 г. в Люксембург се проведе 2949-то заседание на Съвета по 
транспорт, телекомуникации и енергетика. Съветът реши да упълномощи Комисията 
да  започне  преговори  с  Грузия за  сключване  на  всеобхватно  споразумение  за 
въздушен  транспорт.  Съветът  постигна  политическо  съгласие  по  предложението  за 
регламент  относно  европейска  железопътна  мрежа  за  конкурентоспособен 
железопътен товарен превоз. Прие също така заключения относно Зелената книга на 
Комисията „ ТЕМ-Т: Преглед на политиката за по-добре интегрирана трансевропейска 
транспортна  мрежа  в  служба  на  общата  транспортна  политика”.  Съветът  постигна 
политическо съгласие по предложението за директива относно налагане на задължение 
на  държавите-членки  да  поддържат  минимални  запаси  от  суров  нефт  и/или 
нефтопродукти /т.  30  от  ГРП  на  НС  –  2008  г./  Съветът  прие  без  дискусия 
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предложението  за  изменение  на  Регламент  за  създаване  на  Европейския  фонд  за 
приспособяване към глобализацията. За повече информация натиснете ТУК 

Новини от Европейската комисия

 Регламентът за роуминга в ЕС премахва последното препятствие : Съветът 
подготвя почвата за по-ниски цени на роуминга от 1 юли 
На 8 юни 2009 г. министрите на 27-те държави-членки на ЕС официално приеха 

новите  правила  за  роуминга  в  ЕС,  предложени  от  Европейската  комисия  миналия 
септември (IP/08/1386) и одобрени от Европейския парламент през април (IP/09/620). 
Новите правила за роуминга в ЕС ще доведат до допълнително намаление с до 60 % на 
сметките за роуминг на потребителите от 1 юли — тъкмо навреме за тазгодишните летни 
отпуски.  Новият регламент за роуминга в ЕС по-специално гарантира,  че докато са в 
чужбина в рамките на ЕС, потребителите няма да плащат повече от 0,11 евро (без ДДС) 
за изпращане на текстово съобщение. Със своите мобилни телефони потребителите ще 
могат също така да сърфират в интернет, да изтеглят филми или да изпращат снимки от 
отпуската, без затова че лятото са ползвали роуминг да получат „шок при получаване на 
сметката“ . При новите правила за повиквания в роуминг мобилните оператори трябва да 
таксуват  своите  клиенти  на  една  секунда  след  първите  30  секунди,  вместо  на  една 
минута,  с  което  се  очаква  намаляване  на  телефонните  сметки  с  до  24 %.  След 
одобряването от Съвета на министрите на ЕС, новите правила за роуминга в ЕС ще влязат 
в сила от 1 юли във всичките 27 държави-членки на ЕС. За повече информация натиснете 
ТУК 

 Комисар  Рединг  приветства  новата  Европейска  харта  за  свободата  на 
печата

Комисар Вивиан Рединг се срещна на 9 юни 2009 г.  с г-н Ханс-Улрих Йоргес, главен 
редактор  на  германското  списание  „Щерн“  и  инициатор  на  Европейската  харта  за 
свободата на печата. Хартата бе подписана на 25 май от 48 европейски журналисти от 19 
държави, за да се предпази печатът от правителствена намеса и да се осигури достъп на 
журналистите  до  източниците  на  информация.  В  хартата  са  формулирани  основните 
ценности, които обществените органи следва да спазват при работата с журналистите. Тя 
бе представена от г-н Йоргес и предадена на комисар Вивиан Рединг, която приветства 
приемането от журналистите на тази първа Европейска харта за свободата на печата. За 
повече информация натиснете ТУК 

 Европейската  комисия  създава  стратегия  за  подкрепа  на  развитието  на 
региона на Балтийско море 

На 10 юни 2009 г. Европейската комисия представя предложението си за стратегия на 
ЕС  за  региона  на  Балтийско  море.  Пет  години  след  вълната  на  разширяване  на  ЕС 
регионът е изправен пред неотложни предизвикателства, в това число влошаващото се 
състояние на Балтийско море, лошите транспортни връзки, пречките пред търговията и 
притеснения  във  връзка  с  доставката  на  енергия.  Тези  проблеми  се  влошиха поради 
липсата  на  ефективна  координация.  Със  стратегията,  представена  от  комисаря  по 
регионалната  политика  Данута  Хюбнер,  се  цели  най-вече  да  се  увеличи  максимално 
потенциалът  за  развитие  на  държавите-членки  и  на  регионите,  намиращи  се  около 
Балтийско  море,  в  които  живеят  почти  100  милиона  души.  За  повече  информация 
натиснете ТУК 

 Качеството на водите за къпане в ЕС се подобрява
Годишният доклад за водите за къпане,  представен на 11 юни 

2009  г.  от  Европейската  комисия  и  Европейската  агенция  за 
околната  среда,  показва,  че  през  2008 г.  много  голяма  част  от 
зоните за къпане в Европейския съюз е отговаряла на хигиенните 
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норми на ЕС. През сезона за къпане на 2008 г. около 96 % от морските зони за къпане и 
92 % от речните и езерните зони за къпане са отговаряли на минималните изисквания. 
Докладът  предоставя  на  милионите  летовници,  които  всяка  година  посещават 
европейските  плажове,  полезна  информация  за  качеството  на  водите. За  повече 
информация натиснете ТУК

Допълнителна информация:
Страница на ЕК 

 Наградени за отлична подкрепа на студентите по програмите за мобилност 
европейски университети 

65 висши учебни заведения от 16 страни бяха наградени  със специални европейски 
отличителни знаци за качество като признание на усилията им да направят по-лесно 
образованието  на  студентите  в  чужбина.  Тези  отличителни  знаци  се  дават  на 
университети, които са се представили отлично при прилагането на европейската система 
за  трансфер  и  натрупване  на  кредити  (ECTS)  и  на  издаването  на  приложение  към 
дипломата  (DS)  —  два  европейски  инструмента,  които  правят  по-прозрачни 
преподаването и учението и улесняват признаването на обучението и квалификациите. 
За повече информация натиснете ТУК

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Европейците избраха новия Европейски парламент. Какво следва?

През юли отново ще се напълни пленарната зала в Страсбург
Новият  състав  на  Европейския  парламент  ще  се  събере  на 

първата  си  пленарна  сесия  от  14  до  16  юли  2009  г. 
Евродепутатите ще започнат петгодишния си мандат с избор на 
ръководство на парламента. Резултатите от изборите на 7 юни 
обещават  да  станем  свидетел  на  интересни  политически 
събития по формиране на политическите групи в навечерието 
на  първата  пленарна  сесия.  Сред  законодателните 

предизвикателства  за  новия  парламент  са  борбата  с  климатичните  промени  и 
финансовата криза. 

Първите  парламентарни  изяви  на  новоизбраните  евродепутати  в  Брюксел  ще 
започнат в средата на юни, когато започва работата по сформиране на политическите 
групи.  Резултатите  от  изборите  гарантират  интересни  политически  преговори,  защото 
много от прясно избраните евродепутати не са включени в политически фракции. 

Първата седмица за работа в Комисиите на новия ЕП ще бъде от 20 до 24 юли. За 
повече информация натиснете  ТУК 

 Кои са най-спешните задачи за новите евродепутати?
Новоизбраният Европейски парламент ще започне работа на 14 юли, но вече са 

ясни най-спешните задачи, които предстоят на дневния ред на евродепутатите. Вижте 
някои от акцентите и ни кажете и Вашето мнение! Кои са най-неотложните задачи за 
евродепутатите според Вас? За повече информация натиснете  ТУК 

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г. 

Информация за сесиите на ЕП 

Справка за заседанията на ЕП 
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Предстоящи събития     в Съвета   

понеделник и вторник, 15 – 16 юни 2009 г.

На 15 и 16 юни 2009 г. в Люксембург се проведат 2950-то и 2951-от заседания на 
Съвета по общи въпроси и външни отношения. За повече информация натиснете 
ТУК 

четвъртък и петък, 18 и 19 юни 2009 г.

На 18 и 19 юни 2009 г.  в Брюксел ще се проведе заседание на  Европейския 
съвет.  Основните  въпроси,  които  се  очаква  да  бъдат  разгледани,  са  във  връзка  с 
изпълнението на мерките за преодоляване на икономическата и финансова криза, а също 
и проблемите,  свързани със заетостта. На заседанието ще бъде извършена оценка на 
напредъка в работата на глобално равнище, по-специално във връзка с прилагането на 
резултатите от   срещата на Г-20,  проведена в  Лондон на  2 април 2009 г.  Ще бъдат 
обсъдени също така въпроси, свързани с изменението на климата и устойчивото развитие. 
Държавните и правителствени ръководители ще обменят мнения па някои международни 
теми. За повече информация натиснете ТУК 

Предстоящи събития за периода от 15 до 28 юни 2009 г. 

Предстоящи събития     в Европейската комисия  
 Защита на потребителите: ЕС определя нови стандарти за безопасност по 

отношение на продуктите за отглеждане на деца
Държавите-членки на ЕС се готвят да дадат зелена светлина за приемането на два 

нови стандарта по отношение на безопасността на децата следващия понеделник — за 
обезопасените спрямо деца заключващи устройства за прозорци и балконски врати и за 
детските  изделия  за  къпане  —  като  част  от  един  по-широкообхватен  стремеж  за 
актуализиране на стандартите за безопасност по отношение на широка гама продукти за 
отглеждане на деца на цялата територия на ЕС. Понастоящем не съществуват европейски 
стандарти за тези изделия. Новите стандарти ще гарантират,  че приспособленията за 
заключване на прозорци и балконски врати са напълно обезопасени спрямо децата и ще 
осигурят повишаване на стандартите за безопасност като цяло. При бебешките и детски 
изделия за къпане, като например бебешките седалки за вана за съвсем малки бебета, 
посредством стандартите ще се повишат изискванията за стабилност и безопасност и ще 
се  въведат  нови  по-ясни  предупреждения  за  хората,  полагащи  грижи  за  деца. В 
понеделник,  15 юни 2009 г., държавите-членки ще гласуват в рамките на Комитета по 
обща безопасност на продуктите, за да дадат зелена светлина за приемането на новите 
стандарти. За повече информация натиснете ТУК 

Календар на събитията от 15 до 21 юни 2009 г.
Най-важните новини от ЕК от 15 юни до 12 юли 2009 г.  

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. май 2009 г.

Развитие на трудовото право в ЕС от 95 до 2005 година
The evolution of labour law in the EU-12 (1995-2005)
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ЕС 1465
Издание на Европейския парламент относно отчет на работата на Европейския
съюз
Fact Sheets on the European Union
ЕС 1466
Издание за изследвания в различни сектори на политиките на ЕС
Research for Europe
ЕС 1467
Издание на Междупарламентарния съюз за жените жертви на полово
осакатяване
How to put an end to the practice of female genital mutilation(FGM)? / Que faire pour mettre
fin a la pratique des mutilations genitales feminines(MGF)?
ЕС 1468
Издание за заетостта и работните места за 2008 година
European Employment Observatory Review: Spring 2008
ЕС 1469
Издание за заетостта и работните места за 2008 година
European Employment Observatory Review: Autumn 2008
ЕС 1470
Доклад относно стратегията за устойчиво развитие за 2007 година
Progress report on the sustainable development strategy – 2007
ЕС 1472
Дългосрочна стратегия и програма на Европейския център за превенция и
контрол на заболяванията за 2007-2013 година
ECDC Strategic Multi - Annual Programme - 2007 – 2013
ЕС 1473
Издание за успеха на малките и средните предприятия
SME success stories
ЕС 1474
Работна програма на Европейския център за развитие на професиоалното
обучение за 2009 година
CEDEFOP:Work programme – 2009
ЕС 1475
Издание на Съда за правата на човека
Human Rights and International Humanitarian Law
ЕС 1476
Издание за малките и средните предприятия
Research Results for SMEs – VI
ЕС 1477
Издание за успешните мерки и перспективи в международен план за
Европейския съюз, Канада, САЩ и Южна Африка
International perspectives on positive action measures
ЕС 1478
Издание за ICT технологиите
ICT Research - New perspectives
ЕС 1479
Доклад за равенството между мъжете и жените за 2009 година
Report on Equality Between Women and Men – 2009
ЕС 1480
Издание на Eurostat за Болонския процес във висшето обучение в Европа
The Bologna Process in Higher Education in Europe
ЕС 1481

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

10



Седмичен бюлетин Брой 22
15 юни 2009 г.

         Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

   eubulletin@parliament.bg

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

11

mailto:eubulletin@parliament.bg

	Тема на седмицата
	Събития в Народното събрание
	Събития от изминалата седмица
	Предстоящи събития 
	Законопроекти свързани с правото на ЕС

	Документи на Европейската комисия
	Новини от европейските институции 
	Събития от изминалата седмица в европейските институции
	Предстоящи събития в европейските институции

	Книги от фонда на Европейския документационен център

