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Тема на седмицата

Приоритети на шведското председателство на ЕС

На 15 юли 2009 г. шведският министър-председател 
Fredrik  Reinfeldt  представи пред ЕП програмата на своето 
правителство относно 6-месечното председателство на ЕС. 
Някои  от  европейските  депутати  се  възползваха  от 
възможността  да  изразят  своето  мнение  относно 
кандидатурата  на  José  Manuel  Barroso  за  председател  на 
Европейската комисия.

Шведският министър-председател Fredrik Reinfeldt
Г-н Reinfeldt посочи като най-големите предизвикателства пред председателството 

Договора от Лисабон, икономическата криза и климатичните промени, както и плановете 
по програмата "Стокхолм" в областта на правосъдието и вътрешните работи. 

Най-напред  той  отдели  внимание  на  отношението  на  своята  страна  към  ЕС, 
споделяйки, че "близостта и зависимостта на Швеция от Европа" се е реализирала бавно 
и постепенно. „Дълго време Швеция предпочиташе да наблюдава от разстояние, но сега 
вече не се страхуваме и по-голямата част от шведското население промени възгледите си 
относно ЕС в положителна насока”, каза той.

Относно  предизвикателствата  пред  ЕС,  Fredrik  Reinfeldt  се  спря  първо  на 
климатичните промени и подчерта многобройните преимущества от предприемането на 
конкретни действия: "когато използваме по-малко енергия, спестяваме пари. Укрепваме 
държавните бюджети и в същото време домакинствата печелят повече средства." Освен 
това, "подобряваме нашата енергийна сигурност". Той добави също, че на предстоящата 
среща на високо ниво в Копенхаген развиващите се страни трябва да бъдат включени в 
борбата срещу глобалното затопляне. 

Относно икономическите въпроси, шведският министър-председател подчерта, че 
"общите координирани действия" са най-добрият инструмент, който ЕС притежава. Той 
изброи  три  основни  области  на  действие.  На  първо  място  трябва  да  се  възвърне 
доверието  във  финансовите  пазари,  каза  той,  включително  създаване  на  "засилена 
система за надзор". На второ място, трябва да спрем нарастването на големите публични 
дефицити чрез координирана стратегия и постепенно връщане към правилата на Пакта за 
стабилност,  изтъкна  г-н  Reinfeldt.  На  трето  място  той  обърна  внимание  на  факта,  че 
трябва  да  се  запази  социалното  измерение  на  европейските  политики,  основани  на 
стабилни държавни финанси и повече работни места.

Ключова точка от програмата на шведското председателство ще бъде програмата 
"Стокхолм"  в  областта  на  правосъдието  и  вътрешните  работи.  С  нея  ще  се  цели 
постигането на по-ефективна борба срещу международната престъпност и гарантиране на 
свободното движение през границите, "един от основополагащите принципи на ЕС". 
Председателят на ЕК José Manuel Barroso, изтъкна, че:

"Времената  са  необичайни  и  това  ще  бъде  необичайно  председателство".  Той 
повтори, че ключовите въпроси през следващите 6 месеца ще бъдат възстановяването на 
европейската икономика и постигането на ефективни ангажименти в Копенхаген относно 
климатичните промени. 

Той  подчерта  също  така,  че  ЕС  трябва  да  постави  като  приоритет  мерките  за 
връщане на хората на работа, както и съчетаване на поетите ангажименти и цели относно 
климатичните  промени  и  енергетиката  с  предоставяне  на  помощ  и  технологии  на 
развиващите се държави.

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”
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Говорители на политическите групи, изразиха мнение че:
"Шведското  председателство  трябва  да  върви  напред  и  по-бързо",  използвайки 

социалния  пазарен  и  икономически  модел,  за  да  се  справи  с  икономическите  и 
климатичните предизвикателства, според председателят на групата на ЕНП Joseph DAUL 
(Франция).  Той  добави,  че  шведското  председателство  ще  бъде  оценявано  според 
постигнатите резултати по тези два въпроса. Г-н Daul приветства също така подкрепата 
от страна на лидера на групата на Социалистите и демократите в ЕП, Martin Schulz, за 
втори мандат на Barroso начело на Европейската комисия. 

Martin SCHULZ (Социалисти и демократи, Германия) обърна внимание на нуждата 
от незабавно решение на кризата на трудовия пазар, подчертавайки, че сигурността на 
работното  място  е  критерий  за  стабилно  общество.  По  въпроса  за  назначаването  на 
новата ЕК,  той отбеляза нуждата от яснота относно законовата база  за това.  Ако г-н 
Barroso  бъде  назначен  за  председател  на  Комисията  според  Договора  от  Ница,  а 
останалата  част  от  Комисията  след  ратифицирането  на  Договора  от  Лисабон,  ще 
изглежда, все едно че играем в комедийна версия на Пипи дългото чорапче, каза той. 
Вместо  това той предложи да бъдат  чути плановете  на  г-н Barroso  за  това какво  ще 
направи  през  следващите  5  години  по  проблеми  като  климатични  промени,  работни 
места, икономика, обществени услуги, след което да бъде взето решение по въпроса. 

Guy VERHOFSTADT(АЛДЕ, Белгия) изрази съгласие с приоритетите на шведското 
председателство относно ратифицирането на Лисабонския договор, срещата на върха в 
Копенхаген и програмата "Стокхолм", като същевременно изтъкна, че преодоляването на 
икономическата криза трябва да бъде поставено на първо място.

Rebecca  HARMS (Зелени/ЕСА,  Германия)  сподели  опасенията  на  своята 
политическа група относно избора на новия председател на ЕК, заявявайки, че те искат 
да видят състава на цялата Комисия, както и всички висши служители на ЕС назначени 
според Лисабонския договор, и не са готови да отстъпят в това отношение.

Допълнителна информация:

Страница на шведското председателство 

Работна програма на шведското председателство 

Интервю с шведския премиер Fredrik Reinfeldt

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица
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Слово на госпожа Цецка Цачева при избирането й за председател на 41-то 
Народно събрание на Република България
14 юли 2009 г.

Уважаеми господин Президент,
Ваше Светейшество,
Уважаеми господин председател на Министерския съвет,
Дами и господа министри,
Ваши Превъзходителства,
Госпожи и господа народни представители,
Уважаеми господин Борисов,
Уважеми гости,

Уважаеми съграждани,
Изключително съм развълнувана от високото доверие, 

което ми оказвате с  избора ми за председател на 41-то 
Народно събрание. Съзнавам отговорността и очакванията 
ви. Ще  работя  всеотдайно  за  авторитета  на 
българския парламент. Благодаря ви.

Уважаеми дами и господа народни представители,
Поздравявам всеки от вас с изобра му за депутат в 41-

то Народно събрание. Ние, 240-та народни представители, 
олицетворяваме  днес  парламентаризма  в  тази  зала.  Ние 
сме тук на основание волята на повече от четири милиона 
български  граждани,  които  дадоха  своя  глас,  за  да  се 
конституира днес,  на тази тържествена сесия,  поредното 

Народно събрание на Република България.
Днес обаче ние отваряме нова страница в българския парламентаризъм, защото 

това  е  първото  Народно събрание,  което  се  конституира  в  условията  на  членство  на 
Република България в Европейския съюз. Независимо за кого са гласували избирателите 
на  България,  всички  те  очакват  от  нас  по-добър  живот.  Българските  избиратели  ще 
изискват сигурност за личността и имуществото си, работа и по-високи доходи, работещи 
и некорумпирани институции. Те избраха пътя на европейското развитие на България, 
който е път на ясни правила за работа и живот.

В същото време, като ново лице в политиката, искам да споделя с вас, че те – 
българските избиратели, не приемат полупразната парламентарна зала. Те не приемат 
гласуването  с  чужди  карти.  Те  очакват  работата  ни  да  бъде  изпълнена  с  повече 
съдържание и по-малко процедури.

За да се случи всичко това, от наша страна са необходими много работа и много 
дисциплина.  Необходимо  е  широко  представителство  на  гражданското  общество  чрез 
неговите  неправителствени  и  браншови  организации  в  постоянните  комисии  на 
парламента при обсъждането на съответните нормативни актове.

Нека приоритет в работата на парламента да бъде деловитостта. От нас се очаква 
по-малко показност, повече работа и най-вече самодисциплина. Аз зачитам традициите и 
ритуалите  в  парламентаризма  и  ще  се  старая  винаги  да  отстоявам  тези  принципни 
положения.  В  същото  време  обаче,  за  да  има  развитие  напред,  от  нас  българското 
общество показа, че очаква и новаторство. Ние трябва да намерим баланса, равновесието 
между опита, между познанията и рутината на онези от нас народни представители, които 
са  дългогодишни  членове  на  Народни  събрания  на  Република  България  –  заедно  с 
енергията и новаторския дух на всички онези колеги, които за пръв път пристъпваме в 
тази зала.

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”
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Аз  съм  убедена,  че  в  дух  на  коректност,  диалогичност,  в  дух  на  компромис  в 
добрия смисъл на думата, ние ще съумеем да защитим високото доверие, което е оказано 
на всеки един от нас, за да бъде народен представител в 41-то Народно събрание.
Благодаря ви, колеги!

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 15.06.-18.07.2009г.

Бюджет
 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз - 
COM(2009)308 Досие на документа

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 
2009 Г. - ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - COM(2009)288Досие на документа

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски от държавите-
членки за финансиране на Европейския фонд за развитие (втора част от вноската 
за 2009 г.) - COM(2009)311Досие на документа

Вътрешен пазар и услуги
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Европейски финансов надзор - COM(2009)252Досие 

на документа

Енергетика
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, 

буква в) от Договора за ЕО, по измененията на Европейския парламент на Общата 
позиция на Съвета относно Предложението за Директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар за природен 
газ и за отменяне на Директива 2003/55/ЕО - ИЗМЕНЕНЯЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 
КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - 
COM(2009)316Досие на документа

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, 
буква в) от Договора за ЕО за измененията, внесени от Европейския парламент в 
общата позиция на Съвета относно предложението за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносни мрежи и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 - ИЗМЕНЯЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 
КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - 
COM(2009)315Досие на документа

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, 
буква в) от Договора за ЕО, по измененията на Европейския парламент на Общата 
позиция на Съвета относно Предложението за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаването на Агенция за сътрудничество между 
енергийните регулатори ИЗМЕНЯЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно 
член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2009)312Досие на документа

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, 
буква в) от Договора за ЕО за измененията, внесени от Европейския парламент в 
общата позиция на Съвета относно предложението за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно условията на достъп до мрежата за трансграничен 
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обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 - ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 
от Договора за ЕО - COM(2009)317Досие на документа

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, 
буква в) от Договора за ЕО за измененията, внесени от Европейския парламент в 
общата позиция на Съвета относно предложението за Директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на 
електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за 
ЕО - COM(2009)318Досие на документа

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното 
прилагане на статута на Международната агенция за възобновяема енергия 
(IRENA) от Европейската общност - COM(2009)327Досие на документа

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на статута на Международната 
агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност и за 
упражняване на нейните права и задължения - COM(2009)326Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните 
изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни 
любимци - COM(2009)268Досие на документа

 Предложение за ДИРЕКТИВА .../…/EО НА СЪВЕТА от […] относно търговията с 
посадъчен материал от картофи - COM(2009)299Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 

73/2009 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в 
рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) 
№1290/2005, (EО) №247 / 2006, (EО) №378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№1782/2003 - COM(2009)321Досие на документа

Информационно общество
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - 

Управление на интернет: следващи стъпки - COM(2009)277Досие на документа
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Интернет на нещата — план за действие за Европа - 
COM(2009)278Досие на документа

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Седми 
доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно прилагането 
на Директива 89/552/ЕИО „Телевизия без граници“ - COM(2009)309Досие на 
документа

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
прилагането, функционирането и ефективността на интернет домейна от първо 
ниво „.eu“ - COM(2009)303Досие на документа

Околна среда
 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

пускането на пазара и употребата на биоциди - COM(2009)267Досие на документа
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 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Преглед 
на политиката по околната среда за 2008 г. - COM(2009)304Досие на документа

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането 
на Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и 
контрола върху превози на отпадъци към, от и в границите на Европейската 
общност - Генериране, третиране и трансгранично превозване на опасни и други 
отпадъци в държавите-членки на ЕС (2001-2006) - COM(2009)282Досие на 
документа

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - 
Демонстриране на улавянето и съхранението на СО2 в геоложки обекти (CCS) в 
бързо развиващи се страни: финансиране на европейско-китайски проект за 
въглищна електроцентрала с близки до нулевите емисии - COM(2009)284Досие на 
документа

Правосъдие, свобода и сигурност

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - ПРАВОСЪДИЕ, СВОБОДА И СИГУРНОСТ В ЕВРОПА ОТ 2005 г. НАСАМ - 
ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ОТ ХАГА И ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ - COM(2009)263Досие на 
документа

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Законодателен пакет за създаване на агенция за 
оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта 
на свободата, сигурността и правосъдието - COM(2009)292Досие на документа

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
създаване на агенция за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието - 
COM(2009)293Досие на документа

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за възлагане на създадената с Регламент ХХ 
агенция на задачи, свързани с оперативното управление на ШИС II и ВИС в 
прилагане на дял VI от Договора за ЕС - COM(2009)294}Досие на документа

Регионална политика
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ относно Стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море 
- COM(2009)248Досие на документа

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Шести 
доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване – 
COM(2009)295Досие на документа

Транспорт
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, 

буква в) от Договора за ЕО, относно измененията на Европейския парламент на 
общата позиция на Съвета, касаеща предложението за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за достъп до 
международния пазар на автобусни услуги (преработен) - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 250, параграф 2 от 
Договора за ЕО - COM(2009)307Досие на документа

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, 
буква в) от Договора за ЕО, относно измененията на Европейския парламент на 
общата позиция на Съвета, касаеща предложението за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила за достъп до 
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пазара на международни автомобилни превози на товари - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 250, параграф 2 от 
Договора за ЕО - COM(2009)305Досие на документа

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, 
буква в) от Договора за ЕО, относно измененията на Европейския парламент на 
общата позиция на Съвета, касаеща предложението за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на общи правила 
относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията 
на автомобилен превозвач - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА в 
съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2009)306Досие на 
документа

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ГЛОБАЛНА НАВИГАЦИОННА СПЪТНИКОВА 
СИСТЕМА (ГНСС) И ОТНОСНО БЪДЕЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА съгласно член 22 
от Регламент (ЕО) № 683/2008 - COM(2009)302Досие на документа

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Изпълнение, резултати и обща оценка на Европейската година на 
равните възможности за всички (2007 г.) - COM(2009)269Досие на документа

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за 
изпълнението от страна на България и Румъния на Директива 98/49/ЕО на Съвета 
от 29 юни 1998 година за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети 
лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността - 
(Ситуация към 1 септември 2008 г.) - COM(2009)283Досие на документа

Договор от Лисабон 

В Ирландия започва кампания срещу Лисабонския договор
Ирландският  депутат  Джо  Хигинс  от  Конфедеративната  група  на 

Европейската  обеднена  левица  -  Северна  зелена  левица  обяви  в  сряда 
началото  на  "мощна  кампания"  срещу новия  референдум по  Лисабонския 
договор в Ирландия, предаде БНР. 

Насроченият  за  2  октомври  втори  референдум  е  оскърбление  за 
ирландския народ, който миналата година показа ясно отношението си към 
договора. Идеята, че ирландците не са знаели за какво гласуват и че това е 

причината за отхвърлянето му, поради което трябва да има нов референдум, идва най-
вече отвън и е напълно заблуждаваща, заяви пред журналисти Джо Хигинс,  избран в 
Европейския парламент от листата на Социалистическата партия на Ирландия. 

Като  изтъкна,  че  Лисабонският  договор  е  творение  на  политическия  и 
икономически истеблишмънт в Европейския съюз и въобще не отговаря на интересите на 
работниците  и  другите  обикновени  хора  в  съюза,  той  съобщи,  че  кампанията  срещу 
Лисабонския договор ще се води не само в Ирландия, а и в Брюксел.

Източник: Еurope.bg, 16 юли 2009 г. 
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Дневник, 15 юли 2009 г. 
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент  

Пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург, 14-16 юли 2009 г. 

След  провелите  се  в  началото  на  миналия  месец 
европейски избори, учредителната сесия на новия Европейски 
парламент  беше  открита  в  Страсбург  на  14  юли  2009  г. 
Депутатите избраха новия председател на ЕП, който е с мандат 
от  две  години  и  половина.  На  15  юли  сутринта  депутатите 
разгледаха заедно с чешкия министър-председател Ян Фишер 
постигнатото  от  завършилото  чешко  председателство  на  ЕС, 
както и резултатите от Европейския съвет на 18 и 19 юни 2009 

г.  След  това  шведският  министър-председател  Фредрик  Рейнфелд  представи  пред 
парламента програмата на новото шведско председателство за следващите шест месеца 
/виж  „Тема  на  седмицата”/.  След  това  членовете  на  ЕП  пристъпиха  към  избор  на 
квестори.  Петимата квестори отговарят за административните и финансовите въпроси, 
които пряко засягат членовете на ЕП. На следобедното заседание европейските депутати 
разгледаха положението в Иран, Китай и Хондурас, след като изслушаха изявления по 
тези въпроси от страна на Съвета и Комисията. На 16 юли депутатите гласуваха състава 
на парламентарните комисии в пленарната зала.

Състав на новите комисии

Допълнителна информация:

 Нов мандат на парламента, нов устав за евродепутатите

Нов устав за 736 евродепутати
С новия мандат на Европейския парламент влиза в сила и новият устав 

за  членовете  на  Европейския  парламент.  Този  документ  за  първи  път 
гарантира,  че всички евродепутати ще се ползват с еднакъв статут  що се 
отнася  до  техните  заплати,  пенсии  и  здравни  осигуровки.  До  сега  имаше 
големи  различия  в  размера  на  заплащането,  тъй  като  членовете  на  ЕП 
получаваха  заплата  равна  на  тази  на  депутатите  в  техните  национални 

парламенти. За повече информация натиснете ТУК 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

 Йежи Бузек бе избран за нов председател на Европейския парламент

Новият председател на ЕП
Бившият полски премиер Йежи Бузек (ЕНП) бе избран за председател 

на ЕП за следващите 2, 5 години. Евродепутатите гласуваха по време на 
първото пленарно заседание на новия Парламент във вторник. Бузек събра 
555 гласа. "Това е голямо предизвикателство и огромна чест за мен", посочи 
новият председател и подчерта значението на това да има разбиране към 
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нуждите  на  гражданите,  "за  да  можем  да  вършим  добре  работата  си".  За  повече 
информация натиснете ТУК

Новият председател на ЕП Йежи Бузек - видео визитка 

Страница на председателя на ЕП 

 Новият председател на ЕП Йежи Бузек пред журналистите 
Голям медиен интерес към новия председател на ЕП - първия от 
Източна Европа

"Една от целите ми е европейските граждани да разберат 
колко важна е европейската интеграция за тях...Не можем да 
променим Европа без нейните 500 милиона граждани." Това 
заяви новоизбраният председател на ЕП Йежи Бузек пред 
журналисти минути след избирането му на поста във вторник. На 
първата си пресконференция като председател на Парламента 

той отговаря на въпросите на журналистите за Лисабонския договор, Русия, 
разширяването на Европейския съюз. За повече информация натиснете ТУК 

 Европейските депутати избраха 14 заместник-председатели на ЕП 
След като избраха председател на Парламента, европейските депутати гласуваха и за 

избирането на 14-те заместник-председатели на ЕП. На първи тур от гласуването бяха 
избрани  3-ма  заместник-председатели,  докато  на  втори  нито  един  от  кандидатите  не 
събра  необходимото  мнозинство.  Така  на  третия  тур  бяха  избрани  останалите  11 
заместник-председатели.  Шест от 14-те заместник-председатели са жени (42.86%). За 
повече информация натиснете ТУК 

 Равносметка на чешкото председателство бе направена в ЕП 

Jan Fischer пред евродепутатите 
В сряда чешкият министър-председател Jan Fischer представи 

пред  европейските  депутати  резултатите  от  6-месечното  чешко 
председателство  на  ЕС.  Последвалият  дебат  съдържаше  както 
положителни  оценки  така  и  критики  към  Прага  за  шестте  месеца 
начело на ЕС. 

Чешкото  председателство  имаше три  основни  приоритета -  икономиката, 
енергийната  политика  и  ролята  на  ЕС световната  политика.  Още  в  първите  дни  на 
председателството правителството в Прага бе изправено пред кризисни ситуации като 
газовия конфликт и кризата в Газа. За повече информация натиснете ТУК 

 Външнополитически дебат в Европейския Парламент

Уйгур  в  Urumqi,  Китай  и  представители  на  силите  за  сигурност 
©BELGA/EPA/DIEGO AZUBE

Основната част по първата пленарна сесия на новия Парламент бе 
посветена  на  избиране  на  ново  ръководство  и  формиране  на 
парламентарните Комисии. Евродепутатите обаче отделиха и време 
за някои актуални външнополитически теми, които обсъдиха заедно 
с представители на Европейската Комисия и Съвета, в лицето на Carl 

Bildt,  министър на външните работи на Швеция,  която председателства ЕС.  Основните 
теми бяха също така: Иран, уйгурите, Хондурас. За повече информация натиснете ТУК 

 Разпределение на българските евродепутати по парламентарни комисии
На 16 юли 2009 г. на сесията на ЕП беше гласувано разпределението на европейските 

депутати по 22-те парламентарни комисии и подкомисии. На учредителното заседание на 
комисията по бюджет Ивайло Калфин беше избран за неин заместник-председател. Филиз 
Хюсменова  е  номинирана  за  заместник-председател  на  комисията  по  регионално 
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развитие, а Метин Казак - на подкомисията по правата на човека (гласуванията ще се 
състоят в понеделник, 20 юли).

Списък на българските депутати по комисии

Други новини:

 Създаване на парламентарни комисии
По  време  на  сесията  в  Страсбург  някои  от  парламентарните  комисии  проведоха 

учредителни събрания,  които  се  състояха на  16  юли 2009 г.  –  четвъртък.  За  повече 
информация натиснете ТУК 

Документи от заседания на комисиите  

 Jerzy Buzek призова за разследване на убийството на Natalia Estemirova

Natalya Estemirova 
Председателят  на  Европейския  парламент  Jerzy  Buzek  направи 

изявление, с което изрази съпричастието си към семейството и приятелите 
на активистката за защита на човешките права Natalia Estemirova, която 
беше убита вчера в Чечения,  призовавайки руските власти да започнат 
пълно разследване на смъртта й. За повече информация натиснете ТУК

Седмицата в Съвета 

7 юли 2009 г.
На  7  юли  2009  г.  в  Брюксел  се  проведе  2954-то  заседание  на  Съвета  по 

икономически  и  финансови  въпроси  /ЕКОФИН/. Съветът  започна  процедура  за 
прекомерен бюджетен дефицит в Латвия, Литва, Малта, Полша и Румъния и прие 
препоръки за коригиращи действия, които да бъдат предприети и прие нова препоръка за 
коригиране  на  прекомерния  дефицит  на  Унгария.  Съветът  обсъди  изискванията  за 
банков капитал и счетоводните правила. Министрите разгледаха начините за намаляване 
на  процикличните ефекти във финансовия сектор, като взеха предвид доклада на 
Икономическия  и  финансов  комитет.  Капиталовите  изисквания  са  установени  за 
кредитните  институции  и  инвестиционните  компании,  за  да  гарантират,  че  тези 
юридически лица са в състояние да преодолеят трудните моменти. Тези условия целят да 
защитят  вложителите  и  да  гарантират  стабилността  на  финансовата  система. 
Капиталовите  изисквания  варират  в  съответствие  с  икономическия  цикъл,  като  се 
понижават при подобряване на икономическите условия и се повишават при условия на 
икономически  спад.  Според  документа  на  Икономическия  и  финансов  комитет  в 
последните години този феномен, известен като  процикличност, е по-разпространен. 
Съветът приветства доклада, който изброява четирите основни начина за намаляване на 
процикличните ефекти на финансовото регулиране - наблюдение на системните рискове; 
изграждане  на  антициклични  буфери  чрез  капитал  и  провизии;  подобряване  на 
счетоводните правила и установяване на стабилна рамка за схеми за възнаграждение. 
Съветът заяви, че схемите за възнаграждение на финансовите компании са допринесли за 
процикличността  поради  неподходящи  стимули,  липса  на  дългосрочно  виждане  и 
неадекватно измерване на риска. Съветът прие програма за отпускане на помощ в размер 
на 3.98 милиарда евро за 47 проекта в областта на енергетиката през 2009 и 2010 г. 
в рамките на плана за икономическо възстановяване на ЕС. На заседанието бяха приети 
становища относно актуализираните  програми за стабилност и за конвергенция на 
някои от държавите-членки на ЕС. За повече информация натиснете ТУК     

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

11
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10 юли 2009 г.
На  10  юли  2009  г.  в  Брюксел  се  проведе  2955-то  заседание  на  Съвета  по 

икономически и финансови въпроси/Бюджет.  Съветът прие единодушно на първо 
четене  проекта  за  общ  бюджет  на  ЕС  за  2010  г., както  и  обща  декларация  с 
Европейския парламент и три допълнителни декларации. Проектът за бюджет възлиза на: 

• 137,944 милиарда евро  под формата на бюджетни кредити за поети задължения, 
оставяйки  марж в  размер  на  2,4  милиарда  евро  в  рамките  на  общия  таван  на 
финансовата рамка, както и 

• 120,521 милиарда  евро  под формата  на  бюджетни  кредити за  плащания,  което 
съответства на 1,02% от брутния национален доход (БНД) на ЕС.

Тези цифри отразяват желанието на Съвета за постигане на добро равновесие между 
съкращенията  в  някои  области  и  финансирането  на  политическите  приоритети,  като 
например  мерки  за  стимулиране  на  растежа  и  заетостта  в  контекста  на  сегашната 
икономическа и финансова криза. Намаленията в бюджетните кредити спрямо размера, 
заявен в предварителния проектобюджет на Комисията (- 612,90 милиона евро за поети 
задължения и -  1,795  млрд.  евро  в  плащания)  бяха  приети от  Съвета въз  основа на 
задълбочен  преглед  на  изпълнението  на  бюджета  през  последните,  както  и  през 
настоящата година, и като са взети под внимание бюджетните прогнози за 2009 г. Спрямо 
бюджета  за  2009  г.  в  проекта  на  Бюджет  2010  е  заложено  3,06%  увеличение  на 
бюджетните кредити за поети задължения и 3,81% увеличение на бюджетните кредити за 
плащания.За повече информация натиснете ТУК 

13 юли 2009 г.
На  13  юли  2009  г.  в  Брюксел  се  проведе  2956-то  заседание  на  Съвета  по 

земеделие  и  рибарство.  Министър  Ерландсон  представи  работната  програма  на 
шведското председателство в областта на земеделието и рибарството.  Съветът 
одобри  предложението на Комисията за удължаване след 31 август 2009 г. на периода на 
публична  интервенция за  маслото  и  обезмасленото  мляко  на  прах.  Министрите 
обмениха мнения по въпросите, свързани с  изменението на климата и адаптирането 
на европейското селско стопанство спрямо него. Той взе под внимание съобщението на 
Комисията  "Към  последователна  стратегия  за  европейска  научноизследователска 
програма за селското стопанство". Съветът прие без обсъждане регламент за откриване 
на автономни тарифни квоти за  внос на висококачествено говеждо месо.  Съветът 
също така прие три решения относно  невключването на  някои активни вещества в 
списъка,  с  който  се  разрешава  тяхната  употреба в  продукти за  растителна защита и 
Комисията вече има възможност да приключи процедурата за вземане на решение по тези 
въпроси. За повече информация натиснете ТУК 
Съобщение на Съвета     
Новини от Европейската комисия

 Споделяне на отговорността в борбата с изменението на климата
Страните от Г-8 поеха ангажимент да ограничат глобалното затопляне до 2°C и да 

намалят емисиите си на парникови газове с 80 % до 2050 г.
Споразуменията представляват важна стъпка към световен консенсус за подялба на 

отговорността  за  ограничаване  на  вредните  емисии.  Според 
лидерите  обаче  до  конференцията  за  изменението  на  климата  в 
Копенхаген трябва да се свърши още много работа. ООН се надява, 
че  на  срещата  на  върха  през  декември  ще  бъде  сключено  ново 
световно споразумение.

Миналата година на срещата на Г-8 бе постигнато споразумение, 
че  до  2050 г.  емисиите  в  света  следва  да  бъдат  намалени  наполовина,  но  не  бяха 
посочени начините за постигането на подобен резултат. На настоящата среща, която се 
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проведе от 8 до 10 юли 2009 г. в Акуила,  бе договорено развитите страни да намалят 
своите емисии с 80 %. За повече информация натиснете ТУК  

 Европейската комисия и промишлеността ще инвестират 3,2 милиарда евро 
в икономическото възстановяване за по-силна, по-щадяща околната среда 
и по-конкурентна икономика на утрешния ден

На 13 юли 2009 г.  Европейската комисия и промишлеността 
обявиха първия кръг от покани за представяне на предложения 
за  научни изследвания,  в  които  ще бъдат  инвестирани  268 
милиона евро в три ключови сектора на пазара с цел да се даде 
тласък  на  икономическото  възстановяване  и  то  да  стане  по-
устойчиво  и  основаващо  се  в  по-голяма  степен  на  знанието. 
Общо 3,2 милиарда евро са заделени за европейски публично-

частни  партньорства  (ПЧП)  за  разработване  на  нови  технологии  в  преработвателната 
промишленост,  строителството  и  автомобилостроенето.  Това  сътрудничество  между 
Комисията  и  промишлеността  ще  спомогне  за  повишената  конкурентоспособност  на 
европейските предприятия в световен мащаб, намаляване на прекомерната консумация 
на енергия от сградите в Европа, на която се дължи една трета от емисиите на CO2 в ЕС, и 
за развиване на нови и устойчиви форми на автомобилен транспорт. Трите запланувани 
партньорства представляват част от Европейския план за икономическо възстановяване, 
разработен от Комисията и одобрен от Европейския съвет през декември 2008 г., целящ 
да  се  стимулира  сближаването  между  обществения  интерес  и  ангажимента  на 
промишлеността  за  осъществяване  на  научни  изследвания.За  повече  информация 
натиснете ТУК
Съобщение на ЕК  

 Околна среда: застрашени са много от най-уязвимите биологични видове и 
местообитания в Европа

Комисията публикува на 13 юли 2009 г. доклад относно природозащитния статус на 
над  1150 биологични  вида  и  200 типа  местообитания,  защитени  съгласно 
законодателството  на  EС.  Само  за  малка  част  от  тези  уязвими  местообитания  и 
биологични видове е постигнат добър природозащитен статус  и държавите-членки ще 
трябва  да  засилят  усилията  си,  за  да  се  подобри  това  положение.  Докладът,  който 
обхваща  периода  2001—2006 г.  и  е  най-многообхватното  от  предприетите  досега 
проучвания на биологичното разнообразие в ЕС, осигурява изключително ценна отправна 
точка за оценка на бъдещите тенденции.  Най-застрашени са  тревните местообитания, 
местообитанията  във  влажните  зони  и  крайбрежните  местообитания,  главно  поради 
изчезването  на  традиционните  начини  на  земеделие,  развитието  на  туризма  и 
изменението  на  климата.  Картината  обаче  не  е  изцяло  мрачна  —  някои  по-едри  и 
емблематични видове като вълка, евроазиатския рис, бобъра и видрата започват да се 
заселват отново в някои части от традиционния си ареал. Много от държавите-членки са 
направили  значителни инвестиции  за  извършване  на  подробен мониторинг  и  въпреки 
редица  липсващи  данни  процесът  на  докладване  беше  много  успешен.  За  повече 
информация натиснете ТУК 

 Комисията  актуализира  списъка  на  авиокомпаниите  със  забрана  за 
европейското въздушно пространство

Европейската  комисия  прие  единадесетата  поправка  на  общностния  списък  на 
авиокомпаниите със забрана за операции в Европейския съюз, допълнен с тези от още 
две държави. С настоящата поправка се вдига забраната, наложена на пет авиокомпании, 
предвид  задоволителните  подобрения  по  отношение  на  безопасността.  За  повече 
информация натиснете ТУК 
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 Комисията  предлага  безвизов  режим  на  пътуване  за  гражданите  на 
Западните Балкани

Дългогодишният  ангажимент  на  Европейската  комисия   за  безвизово  пътуване  за 
гражданите  на  Западните  Балкани бе  потвърден на  15 юли 2009 г.  с  приемането  на 
предложение  за  въвеждането  на  безвизово  пътуване  за  гражданите  на  Бившата 
югославска република Македония, Черна гора и Сърбия.  Предложението позволява на 
гражданите  на  тези  три  държави  да  пътуват  до  държавите  от  Шенген  с  новите 
биометрични паспорти. Предложението на Комисията трябва да бъде одобрено от Съвета, 
след  като  той  се  консултира  с  Европейския  парламент.  Комисията  запазва  своя 
ангажимент за либерализация на визовия режим и за гражданите на Албания и на Босна 
и  Херцеговина.  Тези  държави  обаче  все  още  не  изпълнили  необходимите  условия  и 
затова не са включени в днешното предложение.  При условие че темпото на реформи се 
запази  и  ако  всички  условия  бъдат  изпълнени,  Комисията  би  могла  да  разгледа 
възможността  за  изготвянето  на  ново  предложение,  което  включва  тези  държави,  до 
средата на 2010 г. За повече информация натиснете ТУК 

 Комисията прие нови правила за предотвратяване и справяне с кризите с 
доставките на природен газ

На 16  юли 2009 г. Европейската комисия прие нов регламент, 
който  ще подобри  сигурността  на  доставките  на  природен газ  в 
рамките  на вътрешния газов  пазар.  Предложеният  регламент ще 
заздрави съществуващата в ЕС система за сигурност на доставките 
на  природен  газ,  като  гарантира,  че  всички  държави-членки  и 
техните участници на газовия пазар ще предприемат своевременни 
ефективни  действия  за  предотвратяване  и  смекчаване  на 
последствията от потенциални смущения в доставките на природен 

газ.  Той  ще  създаде  също  и  механизъм  за  сътрудничество  между  държавите-членки, 
целящо ефективното справяне с всяко евентуално значимо смущение в доставките на 
природен газ. За повече информация натиснете ТУК 
Съобщение на ЕК 

 Отпадъци: Комисията обявява край на сметищата в ЕС, които не отговарят 
на стандартите. 

На  16  юни  беше  отбелязан  краят  на  срока  за  привеждане  на  неотговарящите  на 
стандартите сметища в Европейския съюз в съответствие с правилата на ЕС.  Държавите-
членки имаха осем години, за да гарантират, че площадки, които са съществували преди 
въвеждането  в  действие  на  европейското  законодателство  за  сметищата,  ще  бъдат 
приведени в съответствие или ще бъдат окончателно закрити. Комисията писа до всички 
държави-членки,  за  да  им  напомни  за  тяхното  задължение  и  да  събере  данни  за 
привеждането  в  съответствие.  Тези,  за  които  се  установи  че  са  в  нарушение  на 
законодателството,  могат  да  станат  обект  на  съдебни  мерки.  Сметищата,  които  не 
отговарят на стандартите, представляват опасност за здравето на гражданите и околната 
среда. Те имат способността да отделят атмосферни емисии и зловония, да замърсяват 
почвата и водата и да отравят подземните води. От днес от държавите-членки се изисква 
също  да  намалят  количествата  на  биоразградимите  битови  отпадъци,  отправяни  към 
сметищата, наполовина спрямо нивата от 1995 г. За повече информация натиснете ТУК 

 На тридесетия си рожден ден Системата за бързо предупреждение за храни 
и фуражи е по-ефикасна от всякога

Тази  година  Системата  за  бързо  предупреждение  за  храни  и  фуражи  —  важен 
инструмент  в  служба  на  усилията  на  ЕС  да  се  гарантира  безопасността  на  храните, 
навършва 30  години от  създаването си.  Цифрите са  показателни,  че системата е  по-
ефикасна от всякога. В оповестения на 16 юли годишен доклад на системата за 2008 г. се 
отбелязва,  че  броят  на  нотификациите  с  предупреждения  през  2008 г.  е  намалял 
наполовина в сравнение с 2007 г.  Общият брой на нотификациите остава непроменен 
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около  7 000.  Това  не  означава,  че  през  2008 г.  е  имало  по-малко  проблеми  за 
докладване. По-скоро е показателно за това, че участниците в системата вече анализират 
по-добре  рисковете и ги класифицират  в рубриката  „нотификации с предупреждение“ 
единствено ако те се считат за „сериозни“ и продуктът е в обращение на пазара. Това е 
моментът, в който се изискват бързи действия от страна на държавите-членки, които да 
доведат до отслабване на рисковете. През 2008 г. от общо 3 000 нотификации броят на 
предупрежденията  беше  528.  Комисията  получи  също  и  4 000  нотификации  за 
последващи  действия,  които  тя  предаде  на  всички  държави-членки.  За  повече 
информация натиснете ТУК 

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

От  20  до  23  юли  2009  г.  в  Брюксел  ще  се  проведат  заседания  на  постоянни 
комисии преди лятната почивка. Комисиите ще подновят работата си на 31 август 2009 г.
За повече информация натиснете ТУК 

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г. 

Информация за сесиите на ЕП 

Справка за заседанията на ЕП 

Предстоящи събития     в Съвета   

27 - 28 юли 2009 г.
На 27 и 28 юли 2009 г. в Брюксел ще се проведат заседания на Съвета по общи 

въпроси и външни отношения. На заседанието по общи въпроси ще бъдат представени 
приоритетите  на  шведското  председателство  и  ще  бъдат  обменени  мнения  относно 
Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море. На заседанието, посветено на външните 
отношения,  ще  бъдат  разгледани  въпроси,  свързани  със  Сомалия,  Иран  и  Грузия.  За 
повече информация натиснете ТУК 

Предстоящи събития за периода от  20 до 31 юли 2009 г. 

Предстоящи събития     в Европейската комисия  

 Изменение  на  климата:  ЕС  и  MTV  привличат  международни  артисти  за 
мобилизиране на младите аудитории с наближаването на конференцията 
за климата в Копенхаген 

На 15 юли 2009 г. Европейската комисия и MTV Networks International дадоха началото на 
кампанията „Play to Stop – Europe for Climate“. Кампанията ще продължи шест месеца и 
цели повишаване на осведомеността сред младите хора за опасностите от изменението на 
климата,  като в същото време ги мобилизира с приближаването на конференцията за 
климата в Копенхаген през месец декември. „Play to Stop“ е насочена към 11 държави-
членки  на  ЕС  и  включва  телевизионни  клипове,  концерт  на  Moby  в  Стокхолм,  два 
концерта с участието на други изпълнители в Будапеща и Копенхаген, излъчвания по 
интернет и игри и редакционно съдържание за битката срещу изменението на климата. 
Конференцията за климата в Копенхаген, на която ще се приемат последващите действия 
на протокола от Киото, започва на 7 декември. За повече информация натиснете ТУК 
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Календар на събитията от 20 до 24 юли 2009 г.  
Най-важните новини от ЕК от 20 юли до 13 септември 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)
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
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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
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