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Тема на седмицата 
 

Неофициални министерски срещи на ЕС в Швеция 

 
По време на шведското председателство на Съвета на 

ЕС ще се проведат неофициални министерски срещи на 
седем места — от Малмьо на юг до Умео на север. Срещите 
са шанс за министрите да обсъдят неофициално различни 
теми, възможност за осъществяване на контакти и начин 
министрите от другите държави-членки освен Швеция да се 
запознаят по-добре със страната домакин. 
 

© Европейски общности 
  На 18 ноември министрите, отговарящи за електронното правителство, ще се 
срещнат в Малмьо. След министерската среща ще се проведе двудневна конференция. 
Хиляда делегати, представляващи държавите-членки, институциите на ЕС и регионални, 
европейски и международни организации, ще се срещнат, за да обсъдят въпроси, 
свързани с електронното правителство. 
  Векшьо е получил много международни награди за екологичната си работа. На 
13—15 септември там ще се проведе неофициалната среща на министрите на селското 
стопанство и рибарството. Темата е селското стопанство и изменението на климата. 
Министрите, освен други неща, ще направят проучвателни посещения в местни ферми. 
Целта е да се покаже, че в райони с трудни природни условия могат да бъдат 
организирани и управлявани ферми. 
  Пристанищният град Гьотеборг е домакин на три неофициални министерски 
срещи: на министрите на образованието на 23—24 септември, министрите на отбраната 
на 28—29 септември и министрите на финансите на 1—2 октомври. На неофициалната 
среща на министрите на образованието ще бъде изтъкната важната роля на учителите и 
училищните ръководители. Дневният ред на срещата на министрите на отбраната 
включва обсъждане на текущите военни операции и начините за разработване на 
управленски капацитет при различните видове кризи. В неофициалната среща на 
финансовите министри ще участват управителите на централните банки на държавите-
членки, както и председателите на Европейската централна банка, Европейската 
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. 

 На 6—9 юли в Йоншьопинг се проведе неофициалната министерска среща на 
Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. По 
време на първата част бяха обсъдени борбата с грипната пандемия, резистентността към 
антибиотици и други здравни проблеми. Втората част на срещата беше посветена на 
приобщаването към пазара на труда и политиката на социална сигурност. 
  Стокхолм беше домакин на неофициалната среща на министрите на правосъдието 
и вътрешните работи на 15—17 юли и ще бъде домакин на срещата на министрите на 
външните работи на 4—5 септември. На неофициалната си среща министрите на 
правосъдието и вътрешните работи обсъдиха т.нар. програма от Стокхолм. Тя се отнася 
до бъдещите форми на сътрудничество между членовете на ЕС в области като 
полицейското и митническото сътрудничество, спасителните служби, сътрудничеството по 
наказателно- и гражданскоправни въпроси, убежището и миграцията, издаването на визи 
и контрола на външните граници. На неофициалната си среща на 4—5 септември 27-те 
външни министри на ЕС ще се срещнат с външните министри от страните кандидатки 
Хърватия, бившата югославска република Македония и Турция, които ще участват във 
втория ден на срещата. 
  Неофициалните срещи на министрите на енергетиката на 23—24 юли и на 
министрите на околната среда на 24—25 юли се проведоха в Оре. Министрите обсъдиха 
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енергийната ефективност и екологично ефективната икономика — съчетаваща 
икономическия растеж с ефикасното използване на енергията. Беше обсъден също 
въпросът за изменението на климата и пътят напред към международната конференция за 
климата в Копенхаген през декември. 

 Умео е домакин на неофициална среща на министрите, отговарящи за 
конкурентоспособността, на 14—16 октомври. Те ще обсъдят единния пазар в светлината 
на финансовата криза.  В дневния ред е включено също обсъждане как Европа да развие 
в по-голяма степен екологично ефективна икономика. 

 За повече информация: 
Уебсайт на шведското председателство 

Източник: Страница на Съвета  

Събития в Народното събрание 

Годишна работна програма  

 
 Съгласно чл.104 от ПОДНС, Министерският съвет внася в НС 
проектите за актове на институциите на ЕС, включени в Годишната 
работна програма, придружени от становище в триседмичен срок от 
получаването им.  
 На 18.08.2009 г., Министерският съвет внесе в Народното 
събрание следните проектоактове на Европейската комисия: 

 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), и за изменение на 
Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/EО  (т. 2 от ГРП – 2009 г.) 

 Предложение за Рамково решение на Съвета относно борбата със сексуалното 
насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за отмяна 
на Рамково решение 2004/68/ПВР (т. 7 от ГРП– 2009 г.) 

 Предложение за Рамково решение на Съвета относно предотвратяването и борбата 
с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение № 
2002/629/ПВР на Съвета  (т. 8 от ГРП– 2009 г.) 

 Предложение за Регламент за създаване на Европейска служба за подкрепа в 
областта на предоставянето на убежище (т. 14 от ГРП– 2009 г.) 

 
 Проектоактовете и становищата към тях са разпределени на съответните ресорни 
комисии и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 На 17 август 2009 г., Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене 
законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки на 
Европейския съюз, участващи в програма „ИНТЕРАКТ 2007-2013” и Братиславския 
Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството 
на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и 
Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма „ИНТЕРАКТ 2007-2013”, № 
902-02-3, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г. Комисията по бюджет и 
финанси прие на първо четене и законопроект за ратифициране на Споразумението 
между държавите членки и държавите партньори и Великото херцогство Люксембург в 
качеството му на Управляващ и Сертифициращ орган за прилагането на „Оперативна 
програма ЕСПОН 2013”, № 902-02-4, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г. 

http://www.se2009.eu/�
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=395&lang=bg�
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=225�
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=225�
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=225�
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 На 19 август 2009 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа на 
първо четене законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите-
членки на Европейския съюз, участващи в програма „ИНТЕРАКТ 2007-20-13”, и 
Братиславския самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и 
Министерството на финансите на Словашката република, изпълняващо ролята на 
Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на Оперативна програма 
„ИНТЕРАКТ 2007-2013”, № 902-02-3, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г. 
Комисията по външна политика и отбрана прие на първо четене и законопроект за 
ратифициране между държавите членки и държавите партньорки и Великото херцогство 
Люксембург в качеството му на Управляващ и сертифициращ орган за прилагането на 
„Оперативна програма „ЕСПОН 2013”, № 902-02-4, внесен от Министерски съвет на 
21.07.2009 г., както и Законопроект за ратифициране на Временното споразумение за 
икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави членки, от 
една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна, № 902-
02-5, внесен от Министерски съвет на 21.07.2009 г. 
 
 На 19 август 2009 г. Комисията по регионална политика и местно 
самоуправление обсъди и прие на първо четене законопроект за ратифициране на 
Споразумението между държавите – членки на Европейския съюз, участващи в програма 
«ИНТЕРАКТ 2007-2013», и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята 
Управляващ орган и Министерството на финансите на Словашката република, 
изпълняващо ролята на Сертифициращ орган и Одитен орган, относно изпълнението на 
Оперативна програма «ИНТЕРАКТ 2007 – 2013», № 902-02-3, внесен от Министерски 
съвет. Комисията по регионална политика и местно самоуправление прие на първо 
четене и законопроект за ратифициране на Споразумението между държавите членки и 
държавите партньорки и Великото херцогство Люксембург в качеството му на Управляващ 
и Сертифициращ орган за прилагането на „Оперативна програма ЕСПОН 2013”, № 902-
02-4, внесен от Министерски съвет. 

 
 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 17.08.-21.08.2009г. 
 
Данъчно облагане и митнически съюз 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно административното 
сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената 
стойност - COM(2009)427 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за 
прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета относно 
административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената 
стойност - COM(2009)428 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ относно прилагането на законодателството на Общността за защита на 
потребителите - COM(2009)330 Досие на документа 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=228�
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=227�
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=227�
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=227�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2988�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2989�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2986�
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Околна среда 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Отвъд 
БВП - Измерване на напредъка в свят на промени - COM(2009)433 Досие на 
документа 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 
15.08.2009 г. L 212 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 743/2009 на Комисията от 14 август 2009 година за определяне 
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 

Регламент (ЕО) № 744/2009 на Комисията от 13 август 2009 година за забрана на 
риболова на гренландска камбала във води на ЕО от зони IIa и IV; води на ЕО и 
международни води от зона VI от страна на съдове под флага на Обединеното кралство 
 Регламент (ЕО) № 745/2009 на Комисията от 14 август 2009 година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 август 
2009 година 
  Регламент (ЕО) № 746/2009 на Комисията от 14 август 2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои 
продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 
пазарна година 

Регламент (ЕО) № 747/2009 на Комисията от 14 август 2009 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване на 
ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар 
      
ДИРЕКТИВИ 
  

Директива 2009/106/ЕО на Комисията от 14 август 2009 година за изменение на 
Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, 
предназначени за консумация от човека 
 
 
18.08.2009 г. L 213 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 749/2009 на Комисията от 17 август 2009 година за определяне 
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
     Регламент (ЕО) № 750/2009 на Комисията от 17 август 2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои 
продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 
пазарна година 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2987�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2987�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:212:SOM:BG:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:213:SOM:BG:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:213:SOM:BG:HTML�
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           Регламент (ЕО) № 751/2009 на Комисията от 17 август 2009 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 745/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените 
култури, считано от 16 август 2009 година 
           Регламент (ЕО) № 752/2009 на Комисията от 17 август 2009 година за вписване на 
название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски 
указания (Batata doce de Aljezur (ЗГУ)) 
 
 
ДИРЕКТИВИ 
  
           Директива 2009/108/ЕО на Комисията от 17 август 2009 година за изменение с 
цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 97/24/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на 
двуколесните и триколесните моторни превозни средства  
 
 
РЕШЕНИЯ 
  

Решение на Комисията от 17 август 2009 година относно невключването на 
нефтено масло CAS 92062-35-6 в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и 
отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото 
вещество (нотифицирано под номер C(2009) 6303) (1) 
 26 
 Решение на Комисията от 17 август 2009 година относно невключването на 
парафиново масло CAS 64742-54-7 в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета 
и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото 
вещество (нотифицирано под номер C(2009) 6305) (1) 
   
   
Поправки 
    

Поправка на Регламент (ЕО) № 74/2009 на Съвета от 19 януари 2009 година за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) (  ОВ L 30, 31.1.2009 г.) 

 
 

Договор от Лисабон  
 Германия изготви законопроект за ратифицирането на Лисабонския 

договор 
Управляващите партии в Германия са постигнали споразумение за 

законодателни промени, които ще улеснят ратифицирането на Лисабонския 
договор в страната преди изборите през септември, съобщиха световните 
агенции.  

"В основни линии, ние се договорихме по политическите условия", 
заяви депутатът от Християндемократическия съюз (ХДС) Норберт Рьотген, цитиран от 
EurActiv. Той добави, че целта е била основните пет партии в страната да постигнат 
съгласие какъв трябва да бъде законът, за да бъде одобрен лесно от парламента през 
септември. 

Чрез споразумението между основните партии в Германия се премахва важно 
препятствие пред плана за реформи.  Коалицията на канцлера Ангела Меркел трябва да 

http://www.europe.bg/upload/docs/Germany_Lisbon_Treaty.jpg�
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внесе промени във вътрешното законодателство на Германия, след като 
Конституционният съд на страната реши през юни, че са необходими промени, преди 
Лисабонският договор да бъде окончателно ратифициран. Според съда законодателните 
изменения се налагат, за да гарантират водещата роля на парламента по въпросите, 
засягащи националния суверенитет. 
  EurActiv отбелязва, че немската ратификация на договора обаче може да бъде 
отложена за след изборите на 27 септември, защото някои политици от управляващата 
коалиция на Меркел настояват за по-сериозни промени. 
Източник: Europe.bg  

 Чешки сенатори атакуват ратификацията на Лисабонския договор 
Група от дясноцентристки сенатори в горната Камара на чешкия 

парламент атакува закона, с който се подготвя ратификацията на 
Лисабонския договор. Те възнамеряват и да поискат от Конституционния 
съд да "замрази" ратификацията на договора до промяна на националния 
закон, предава EUObserver. 

Спорният закон спира чешкото правителство да одобрява 
прехвърляне на правомощия към ЕС без одобрението на парламента. То бе поискано от 
някои депутати като условие за гласа им в подкрепа на европейския Договор за реформи. 
Според критиците от Сената такова прехвърляне на правомощия трябва да се извършва с 
не по-малко от конституционно мнозинство - 60% от състава на долната и горната 
Камара, вместо само с обикновено мнозинство.  

Жири Оберфалцел от Гражданската демократична партия заяви, че ще предложи 
Конституционният съд да се произнесе по минималните правомощия, които Чехия трябва 
да запази като суверенна държава. Той ще поиска и Съдът да поеме контрол по 
отношение на това какви стъпки да се предприемат по синхронизирането на 
Конституцията с новите правомощия на европейските институции.  

Бъдещето на Лисабонския договор все още не е сигурно. На 2 октомври в 
Ирландия предстои втори референдум, който се смята за решаващ. В Германия и Полша 
ратификацията е в последен етап. В Чехия президентът Клаус не бърза с ратификацията. 
Той обяви, че чака решението на ирландските гласоподаватели.  

Източник:Europe.bg   

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
 
Седмицата в Съвета  

 Засилен диалог с Централна Азия 

Pierre Morel, специален представител на ЕС 
за Централна Азия 
Снимка: Съвет на Европейския съюз 
 „Съгласуваността и ефективността на политиката на 
Европейския съюз по отношение на страните от Централна Азия 
нарасна значително“, подчертава в специално интервю за 
уебсайта на Съвета Pierre Morel, специален представител на ЕС в 
региона. 
 Г-н Посланик, нарасна ли ефективността и видимостта на Европейския 

съюз в Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан от началото на 
Вашата мисия през октомври 2006 г.? 

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=23621&category=5�
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=23666&category=5�
http://www.europe.bg/upload/docs/3_prague.jpg�
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  Откакто започна мисията ми, ЕС е придобил по-голяма видимост в много области 
поради нарастващия интерес на държави-членки на ЕС и Европейската комисия за по-
тесни връзки с този регион. Ето защо съгласуваността и ефективността на политиката на 
Европейския съюз по отношение на страните от Централна Азия нарасна значително, а 
приемането на стратегия на ЕС за ново партньорство с Централна Азия оказа особено 
въздействие върху този процес. Позволете ми да изброя най-важните постижения: освен 
многобройни двустранни програми и проекти, ЕС постави начало на две регионални 
инициативи — едната в областта на принципите на правовата държава и друга по 
отношение на образованието — координирани от Германия, Франция и Европейската 
комисия. Освен това установихме регионална платформа за сътрудничество в областта на 
околната среда и водите, координатори на която са Италия и Комисията. 
  ЕС работи активно за утвърждаване на ценностите ни в Централна Азия. За тази 
цел започнахме редовен диалог относно човешките права с всички страни от Централна 
Азия. Същевременно, навлязохме в нови области на сътрудничество, като търсим 
решение на въпроси на сигурността и стабилността в рамките на многостранен формат. 
Френското председателство организира първия по рода си форум по въпросите на 
сигурността ЕС—Централна Азия, който се състоя миналата година в Париж, и шведското 
председателство възнамерява да продължи този процес, като организира открита среща 
на министерската тройка със страните от Централна Азия през септември тази година. 
  Излишно е да казваме, че сегашното присъствие на ЕС в Централна Азия 
постепенно се засилва. Държави-членки на ЕС и Европейската комисия откриват в 
региона нови представителства — посолства и делегации. Въпреки това, в бъдеще 
предстои много работа. Надявам се, че с очакваното създаване на Европейска служба за 
външна дейност присъствието и видимостта на ЕС в Централна Азия ще се увеличат още 
повече. 
 Какво въздействие оказва глобалната икономическа и финансова криза върху 
страните от Централна Азия? 

 Въздействието на глобалната криза върху Централна Азия не е еднакво. Страните 
със сравнително отворени икономики пострадаха повече. Финансовият сектор и 
строителната промишленост на Казахстан бяха сериозно засегнати от кризата. 
Таджикистан изпитва последиците от намаляващи парични преводи, изпращани у дома от 
хора, работещи в Русия или на други места. Узбекистан и Туркменистан се справят 
значително по-добре. Въпреки това никой не е напълно защитен. Кризата може да има 
сериозни странични ефекти. Говорим не само за чисто икономическото измерение, но и за 
социалните последици — безработица, обратна миграция на трудови мигранти, и т.н. Това 
може да подтикне хората към престъпност, употреба на наркотици или религиозен 
фундаментализъм и екстремизъм, които застрашават стабилността на един регион, вече 
повлиян от развитието на положението в Афганистан и Пакистан. 
 Как участва ЕС в една от стратегическите области, определени от стратегията на 
ЕС за ново партньорство с Централна Азия, а именно енергетиката? 
  ЕС прави много за премахването на оставащите пречки пред износа на енергийни 
източници от Централна Азия — най вече природен газ — към Европа, за да укрепи 
енергийната сигурност на държавите-членки. Основната цел е да се създаде Южният 
енергиен коридор, предложен от чешкото председателство по време на срещата на върха 
в Прага на 8 май. Постигнахме много, но процесът ще даде осезаеми резултати едва след 
5—7 години, когато централно-азиатският газ ще потече към Европа по газопровода 
„Набуко“. От друга страна, ЕС полага големи усилия за създаването на условия за 
дългосрочно енергийно сътрудничество със страните от Централна Азия: той сключи 
меморандуми за разбирателство относно сътрудничество в енергийния сектор с Казахстан 
и Туркменистан и поддържа активни контакти с Узбекистан. И не на последно място, 
енергията включва не само въглеводороди, но и електричество. В бъдеще ЕС ще трябва 
да направи повече, за да подкрепи изграждането на водноелектрически централи и 
използването на слънчева енергия в Централна Азия. Източник: Страница на Съвета   

http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=396&lang=bg�
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Новини от Европейската комисия 

 Повече от въпрос на избор. Един от начините, по които ЕС насърчава и 
подкрепя демокрацията извън Европа, е чрез наблюдение на избори 

 
Европейците отдавна са свикнали да живеят в демократични 

държави, в които се провеждат свободни и честни избори. 
Нещата обаче не стоят по този начин навсякъде по света. ЕС 
подкрепя демокрацията в други страни, като наблюдава избори 
и предоставя организационна помощ.  

Помощта се състои от техническа и материална 
подкрепа за изборния процес, например за създаване на 

законова рамка за изборите или за набавяне на материали и оборудване за тяхното 
провеждане. През последните пет години ЕС е изразходвал почти 400 млн. евро за 
подпомагане на избори в повече от 40 страни. За повече информация натиснете ТУК  

 ЕС инвестира още 18 милиона EUR в свръхвисокоскоростния мобилен 
интернет на бъдещето 
От 1 януари 2010 г. ЕС ще инвестира 18 милиона EUR в изследвания, въз основа на 

които ще се разработят мобилни мрежи от следващото, т.е. 4-то поколение. Европейската 
комисия реши да започне финансирането на научни изследвания в областта на 
технология Long Term Evolution (LTE) Advanced, която ще предлага до сто пъти по-високи 
скорости на мобилния интернет от настоящите мрежи от 3-то поколение. В бранша LTE е 
приоритетната технология за следващото поколение мобилни мрежи, не на последно 
място и благодарение на същественото финансиране на научните изследвания от страна 
на ЕС от 2004 г. насам. Още преди 25 години Европа превърна стандарта GSM в опората 
на съвременната мобилна телефония. На базата на съвместните изследвания в Европа и 
на силата на единния пазар на ЕС стандартът GSM днес се ползва от 80 % от мобилните 
мрежи в света. LTE обещава да бъде подобен успех, тъй като финансираните от ЕС 
изследвания продължават да създават най-модерни технологии за ежедневния живот на 
европейците. За повече информация натиснете ТУК  

 Конкуренция: Комисията публикува годишния доклад за 2008 г. относно 
политиката на конкуренция  
Докладът на Европейската комисия относно политиката на конкуренция за 2008 г. 

обобщава основните моменти в развитието на политиката на конкуренция на ЕС и най-
важните правоприлагащи действия. Докладът разкрива как са били използвани основните 
инструменти на политиката на конкуренция в отговор на финансовата и икономическа 
криза и подчертава ползите от тази политика за гражданите. Паралелно с тези действия 
не са забравени и другите мерки за прилагане на политиката на конкуренция, а именно 
мерките срещу антиконкурентно поведение, проучването на сливанията и държавните 
помощи. За повече информация натиснете ТУК  

 Комисията определя ново предизвикателство за информационното общество: 
повишаване на грамотността при използването на новите медии  
Начинът, по който използваме медиите, се променя, а обемът на информацията е 

огромен, което изисква от нас нещо повече от умението да четем, пишем или използваме 
компютър. На 20 август 2009 г. Европейската комисия предупреди, че съществува риск 
младите и по-възрастните европейци да не могат да се възползват от съвременното 
високотехнологично информационно общество, ако не бъдат взети допълнителни мерки 
за повишаване на тяхната „медийна грамотност“ до ниво, което им позволява да 
използват, анализират и оценяват изображения, звукове и текстове и да си служат с 
традиционни и нови медии, за да общуват и създават медийно съдържание. Комисията 
заяви, че държавите от ЕС и медийната промишленост трябва да работят за повишаването 

http://ec.europa.eu/index_bg.htm�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1238&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1241&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg�
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на осведомеността относно многобройните медийни послания, с които се сблъскват 
хората — реклами, филми или онлайн съдържание. За повече информация натиснете ТУК  

 Последен призив за доброволно въвеждане на бордовата система за 
безопасност в автомобилите 
На 21 август 2009 г. Европейската комисия отправи последен призив към всички 

държави от ЕС да ускорят доброволното въвеждане на новата бордова комуникационна 
технология за спешни повиквания от превозните средства, eCall, която може да спаси 
2 500 човешки живота годишно. В случай на тежко пътнотранспортно произшествие 
системата eCall автоматично избира единния европейски телефонен номер за спешна 
помощ 112 и изпраща информация за местоположението на автомобила до най-близката 
служба за спешна помощ. Това може да съкрати наполовина времето, необходимо за 
оказване на спешна помощ, да намали сериозността на нараняванията и да спаси живота 
на хора, които не знаят своето местоположение или не са в състояние да го съобщят. На 
този етап въвеждането на системата eCall от публичните органи, производителите на 
автомобили и мобилните оператори е доброволно. Системата все още не функционира в 
нито една държава от ЕС. В официален документ, приет на 21 август 2009 г., Комисията 
предупреждава, че ако не бъде постигнат значителен напредък по отношение на 
въвеждането на системата до края на 2009 г., тя би могла да предложи регулаторни 
мерки, за да осигури внедряването на тази животоспасяваща технология в цяла Европа 
възможно най-скоро. През 2008 г. в резултат на повече от 1,2 милиона пътнотранспортни 
произшествия по европейските пътища загиват около 39 000 души, а над 1,7 милиона са 
пострадали. За повече информация натиснете ТУК  

 Проучване на ОИСР показва, че учителите са демотивирани и губят 13 % от 
учебното време, за да се справят с нарушаващи реда ученици. 

Тъй като лятната ваканция е към края си, учениците и 
учителите се подготвят за нова учебна година. 

Наскоро ОИСР публикува резултатите от международно 
проучване за преподаването и ученето. Проучването бе 
проведено в 23 страни, 15 от които от ЕС. 

ЕС подкрепи проучването с надеждата образователните 
власти да получат по-ясна представа как да помогнат на около 
6,25 млн. учители в Съюза. Докато предишни проучвания на 

ОИСР оценяваха резултатите на учениците, това бе насочено към учителите и 
директорите. Резултатите са използвани за първото по рода си сравнение в 
международен план на условията за учене и условията за труд на учителите. За повече 
информация натиснете ТУК  

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
 Европейският парламент ще поднови работата си през тази седмица, посветена на 
заседания на политическите групи, последвана от седмица на заседанията на комисиите, 
които ще започнат на 31 август 2009 г. 
 
Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1244&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg�
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm�
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1245&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg�
http://ec.europa.eu/news/culture/090821_bg.htm�
http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2009.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/sce/server/internet/latest_news/sce_latest_news_01.jsp?open_level=0�
http://www.europarl.europa.eu/activities/introduction/meetCal.do?language=BG�


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 29 
24 август 2009 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

11 

Предстоящи събития в Съвета  
 

Съветът ще поднови заседанията си през месец септември. На 7 септември 2009 г. 
ще се проведе заседание на Съвета по земеделие и рибарство. 

Програма за работата на Съвета по време на Шведското председателство  

Календар за работата на Съвета  
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 

 
Първата седмична среща на Колегията на комисарите ще 

се проведе на 2 септември 2009 г. в Брюксел. За повече 
информация натиснете ТУК  

Най-важните новини от ЕК през второто шестмесечие на 2009 г.  
 

 
 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
Книги получени през м. юни-юли 2009 г. 
 
Доклад за демографията в ЕС за 2008 година 
Demography report 2008 
ЕС 1482 
 
Издание на EUROSTAT за потребителите в Европа 
Consumers in Europe 
ЕС 1483 
 
Издание на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 
относно борбата с наркотичните средства в ЕС 
Internet - based drug treatment interventions 
EC 1484 
 
Издание на общността относно промените със заетостта и работните места в ЕС 
за 2008 година 
Restructuring in Europe – 2008 
EC 1485 
 
Преглед на напредъка в спецификата на макроикономическите и 
микроикономическите области, както и заетостта по отношение на лисабонската 
стратегия за растеж и заетост 
Detailed overview of progress across the EU in the specific macro-and micro-economic as 
weell as the employment areas 
EC 1486 
 
План за икономиката в Европа по отношение на лисабонската стратегия за 
растеж и заетост за 2009 година 
Annual country assessments 
EC 1487 
 
Хроника на парламентарните избори 

http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadBook.aspx?id=952&lang=1&bid=950&infotarget=&target�
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=340&lang=en�
http://europa.eu/eucalendar/event.shtml?eventId=14722�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/27&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 29 
24 август 2009 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

12 

Chronicle of Parliamentary Elections / Chronique des Elections Parlementaires 
EC 1488 
 
Издание за развитието и перспективите в икономиката на ЕС през последните 
пет години 
Five years of an enlarged EU Economic achievements and challenges 
EC 1489 
 
Издание за проучвания на инициативи в областта на европейското партньорство 
The European Research Area Partnership 
EC 1490 
 
Проучване за младежта в ЕС 
European Research on Youth 
EC 1491 
 
Издание за миграцията в Европа 
Moving Europe: EU research on migration and policy needs 
EC 1492 
 
Издание за грижата на хора с увреждания 
Ensuring accessibility and non-discrimination of people with disabilities 
EC 1493 
 
Издание на Европейския център за развитие на професионалното обучение 
Continuity, consolidation and change - Towards a European era of vocational education and 
training 
EC 1494 
 
Издание на дирекцията по заетостта и равните възможности относно инициативи 
за предотвратяване на инцидентите по време на работа в ЕС 
Causes and circumstances of accidents at work in the EU 
EC 1495 
 
Доклад за действията на ЕС срещу дискриминацията за 2007-2008 година 
EU action against discrimination 
EC 1496 
 
Табло с резултатите на потребителския пазар 
The Consumer Markets Scoreboard 
EC 1497 
 
Издание за ранната грижа за обучението на децата в Европа 
Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities 
EC 1498 
 
Издание за висшето обучение в Европа за 2009 година 
Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Procress 
EC 1499 
 
Издание за околната среда в ЕС 
The EU works for you: environmental research for today and tomorrow 
ЕС 1500 
Промяна на данъците в държавите-членки на ЕС за 2008 година 
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Monitoring revenue trends and tax reforms in Member States 2008 
ЕС 1501 
 
Статистическо издание относто енергетиката и транспорта в ЕС за 2009 година 
EU energy and transport in figures – 2009 
ЕС 1503 
 
Издание за иновативните технологии в строителството 
Innovative technologies for buildings 
ЕС 1504 
 
120-ТА среща на интерпарламентарния съюз 
120th IPU ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS 
ЕС 1505 
 
Изследвания за по-добро здраве в ЕС 
European research for healthier future 
ЕС 150 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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