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Тема на седмицата 
 

Потоп или пожар – ЕС помага при природни бедствия 
Всеки път, когато държавите от ЕС са засегнати 

от природни бедствия, Съюзът съдейства за 
координиране на помощите и финансиране на 
реконструкцията на най-важните обекти. 

Докато някои от нас се радваха на лятото, за 
много хора от Централна Европа и Средиземноморието 
почивният сезон се превърна в кошмар заради 
наводнения и горски пожари. 

В края на юни продължителни проливни 
дъждове наводниха големи части от Бавария, Австрия, 
Чешката република, Словакия, Унгария и Полша. 

Дунав и всичките му притоци преляха. 
По същото време Португалия, Испания, Франция, Италия и Гърция бяха обхванати от 
друга стихия – огъня. Само през миналата седмица 67 отделни пожара опустошиха около 
21 200 хектара земя в Гърция, унищожавайки близо 2 милиона дървета и 150 къщи. 

Благодарение на координираната помощ на ЕС, Италия, Испания и Кипър 
изпратиха самолети „Канадер“ за борба с пожари в района на Атина. ЕС също разполага с 
два такива самолета, намиращи се в Корсика, които могат да се използват за борба с 
горски пожари в целия средиземноморски регион. 

Съюзът поддържа и европейска система за информация за горски пожари , която 
осигурява актуални сателитни данни за бушуващите пожари, шестдневна прогноза за 
гарантиране на ранното им откриване и подробни карти на засегнатите райони. 

Държавите, пострадали от наводнения това лято, не потърсиха помощ отвън, но 
през минали години ЕС вече е изпращал лодки, помпи, генератори и водопречиствателно 
оборудване в наводнените райони чрез своя механизъм за гражданска защита . 

Фондът за солидарност на ЕС също може да помогне за плащане на основни 
операции като възстановяване на инфраструктурата, осигуряване на временен подслон и 
опазване на културното наследство. 

Повече информация за европейската гражданска защита: 

Справяне с кризи – Механизмът на Европа за гражданска защита  

Взаимопомощ между страните от ЕС за борба с бедствията  

Повече по темата: 

Нова стратегия на ЕС за предотвратяване на бедствия  

ЕС помага в борбата с пожари и наводнения 

Източник: Страница на Европейската комисия  

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_bg.htm�
http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/mechanism.htm�
http://ec.europa.eu/snapshot2008/disaster/index_bg.htm�
http://ec.europa.eu/news/environment/090224_1_bg.htm�
http://ec.europa.eu/news/environment/080825_1_bg.htm�
http://ec.europa.eu/news/environment/090827_bg.htm�
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
През октомври излиза докладът на Европейската Сметна палата. 
Това каза след съвместното заседание на бюджетната и 
външната комисия към 41 Народно събрание Надежда 
Сандолова, член на Европейската Сметна палата. 
 
Сандолова обясни, че докладът ще бъде представен първо пред 
Европейския парламент и след това - тя самата ще организира 
срещи в България с цел анализ на констатациите на одитната 
институция. По думите й констатациите са в процес на 
обсъждане. Тя подчерта, че „много добре се гледа на една 
активна политика по отношение на подобряването на 
контролните системи в страната, усъвършенстване на системата 

на управление на европейските средства. Философията на разходването на средства в 
Европа е – гаранцията на доброто разходване е наличието на добре изградени системи за 
управление и контролни средства”. Според нея това е превенция за да не се допускат 
отклонение от закона.  
 

Предстоящи събития  
 

На 03.08.2009 година предстои среща на Комисията по европейските въпроси 
и контрол на европейските фондове  с шведския посланик Пол Бейер, на която ще 
бъдат представени приоритетите на шведското председателство в Европейския съюз. 

 

Годишна работна програма  

 
На свое редовно заседание  проведено на 26 август 2009 г., Комисията по 

бюджет и финанси разгледа точка 2 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз за 2009 г. , именно  проект на  Директива 
относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за 
изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива  2009/…/EО. С проекто - 
директивата се създава правна основа за въвеждане  на обвързващи - разрешителен и 
надзорен режим за всички лица, които управляват алтернативни инвестиционни фондове. 
Необходимостта от по-строго регулиране на този сектор е посочено от Европейския 
парламент и от Групата на високо ниво за финансов надзор,  с председател Жак де 
Ларозиер. Комисията по бюджет и финанси подкрепи единодушно позицията на 
Република България, която подкрепя, идеята на Европейската комисия за създаване на 
регулация в областта на алтернативните инвестиционни фондове. 
 На свое редовно заседание  проведено на 26 август 2009 г., Комисията по 
вътрешна сигурност и обществен ред разгледа т. 8 от Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – Предложение за 
Рамково решение на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите, № 902-00-4, внесена на 18.08.2009 г.;и т. 14 от Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.) – 
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Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Европейска служба за подпомагане предоставянето на убежище, № 920-00-4, внесена на 
18.08.2009 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи приемането на 
предложенията за актове и одобри представените от Министерски съвет позиции. 
 
 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 24.08 – 28.08. 2009 г. 
 
Информационно общество 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Окончателна оценка на плана за действие „е-Европа 2005“ и на 
многогодишната програма (2003—2006 г.) за наблюдение на плана за действие „е-
Европа 2005“, разпространение на добри практики и подобряване на мрежовата и 
информационната сигурност (MODINIS) - COM(2009)432 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - „Въвеждане на система eCall“ - COM(2009)434 Досие на документа 

 
Околна среда 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейската 
общност на Допълнителния протокол към Споразумението за сътрудничество за 
защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу 
замърсяване - COM(2009)436 Досие на документа 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 
19.08.2009 г. L 214 
 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 753/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 43/2009 по отношение на възможностите за риболов на определени 
рибни запаси и свързаните с тях условия. 
 
Регламент (ЕО) № 754/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за изключване на 
определени групи кораби от режима на риболовното усилие, предвиден в глава III от 
Регламент (ЕО) № 1342/2008. 
 
Регламент (ЕО) № 755/2009 на Комисията от 18 август 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2990�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2993�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2998�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:214:SOM:BG:HTML�
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Регламент (ЕО) № 756/2009 на Комисията от 17 август 2009 година за забрана на 
риболова на дълбоководни акули във води на Общността и във води, които не са под 
суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони V, VI, VII, VIII и IX от страна 
на съдове под флага на Португалия. 
 
Регламент (ЕО) № 757/2009 на Комисията от 18 август 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1189/2008 за определяне на подробни правила за прилагането през 
2009 г. на тарифни квоти за внос на продукти от категорията „baby beef“ с произход от 
Хърватия, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Черна гора, 
Сърбия и Косово. 
 
ДИРЕКТИВИ 
  
Директива 2009/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година 
относно определени части и характеристики на колесните селскостопански или горски 
трактори (кодифицирана версия). 
 
 
РЕШЕНИЯ 
 

Решение на Съвета от 27 юли 2009 година относно приключване на процедурата 
на консултации с Република Гвинея съгласно член 96 от Споразумението от Котону. 
  
  

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС 
 
2009/619/ОВППС 
 
Решение EUMM Georgia/1/2009 на Комитета по политика и сигурност от 31 юли 

2009 година относно удължаването на мандата на ръководителя на мисията за 
наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia. 

 
 
20.08.2009 г. L 215 
 
 
РЕГЛАМЕНТИ 

 
Регламент (ЕО) № 758/2009 на Комисията от 19 август 2009 година за определяне 

на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 
Регламент (ЕО) № 759/2009 на Комисията от 19 август 2009 година за изменение 

на приложението към Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета за създаване на система за 
идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите. 

 
Регламент (ЕО) № 760/2009 на Комисията от 19 август 2009 година за изменение 

на Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията за определяне на условията за 
предоставяне на специалното възстановяване при износ на обезкостено месо от 
възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим 
митническо складиране преди износ. 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:215:SOM:BG:HTML�
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20.08.2009 г. L 216 
 

 
ДИРЕКТИВИ 

 
Директива 2009/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 

година за потискане на радиосмущенията, излъчвани от селскостопански или горски 
трактори (електромагнитна съвместимост). 

 
Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 

година относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за 
строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на 
отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО. 

 
 

 
21.08.2009 г. L 217 
 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
 
 

Регламент (ЕО) № 762/2009 на Комисията от 20 август 2009 година за определяне 
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 

 
 

РЕШЕНИЯ 
 

Решение на Комисията от 20 август 2009 година за изменение на Решение 
2005/779/ЕО по отношение на включването на региона Abruzzo в списъка на регионите от 
Италия, свободни от везикулозната болест по свинете (нотифицирано под номер C(2009) 
6388) 

 
 
Решение на Комисията от 20 август 2009 година за изменение на Решение 

2008/185/ЕО по отношение на включването на Северна Ирландия в списъка на регионите, 
в които съществува одобрена национална програма за контрол на болестта на Ауески 
(нотифицирано под номер C(2009) 6394) 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:216:SOM:BG:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:217:SOM:BG:HTML�
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22.08.2009 г. L 218 
 
 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
 
Регламент (ЕО) № 763/2009 на Комисията от 21 август 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
 
Регламент (ЕО) № 764/2009 на Комисията от 20 август 2009 година за забрана на 
риболова на атлантическа треска в зона IV на ICES; води на ЕО от зона IIa; 
необхванатата от Скагерак и Категат част от зона IIIа от страна на съдове, плаващи под 
флага на Швеция 
 
Регламент (ЕО) № 765/2009 на Комисията от 20 август 2009 година за забрана на 
риболова на атлантическа треска във водите на пролива Скагерак от страна на съдове 
под флага на Нидерландия 
 
 
Регламент (ЕО) № 766/2009 на Комисията от 20 август 2009 година за забрана на 
риболова на писия във водите на пролива Скагерак от страна на съдове под флага на 
Нидерландия 
 
 
 
22.08.2009 г. L 219 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
 
 
Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. година относно списъка на 
операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, 
включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/EО, към 1 януари 2006 г. 
или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва 
администриращата държава-членка 
 
 
24.08.2009 г. L 220 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
 
 
Регламент (ЕО) № 761/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за изменение с цел 
адаптиране към техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на 
методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:218:SOM:BG:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:219:SOM:BG:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:220:SOM:BG:HTML�
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25.08.2009 г. L 221 
 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
 
Регламент (ЕО) № 768/2009 на Съвета от 17 август 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1890/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху 
вноса на крепежни елементи от неръждаема стомана с произход, inter alia, от Виетнам 
 
 
Регламент (ЕО) № 769/2009 на Комисията от 24 август 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
 
25.08.2009 г. L 222 
 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
 
Директива 2009/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година 
относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на дву- 
или триколесните моторни превозни средства 
 
 
26.08.2009 г. L 223 
 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
 
Регламент (ЕО) № 770/2009 на Комисията от 25 август 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
 
Регламент (ЕО) № 771/2009 на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на някои стандарти за предлагане на пазара в 
сектора на плодовете и зеленчуците 
 
Регламент (ЕО) № 772/2009 на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за 
домати 
 
Регламент (ЕО) № 773/2009 на Комисията от 20 август 2009 година за забрана на 
риболова на атлантическа треска в зона VI; води на ЕО от зона Vб; водите на ЕО и 
международните води от зони XII и XIV от плавателни съдове под флага на Франция 
 
Регламент (ЕО) № 774/2009 на Комисията от 25 август 2009 година за изменение за сто и 
дванадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои 
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и 
образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:221:SOM:BG:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:222:SOM:BG:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:223:SOM:BG:HTML�
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ДИРЕКТИВИ 
 
Директива 2009/112/ЕО на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на 
Директива 91/439/ЕИО на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни 
превозни средства 
 
 
Директива 2009/113/ЕО на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на 
Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата 
за управление на моторни превозни средства 
 
 
27.08.2009 г. L 224 
 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
 
Регламент (ЕО) № 775/2009 на Комисията от 26 август 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
 
Регламент (ЕО) № 776/2009 на Комисията от 26 август 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 924/2008 за определяне на количествените ограничения за износ на 
извънквотна захар и изоглюкоза до края на 2008/2009 пазарна година 
 
Регламент (ЕО) № 777/2009 на Комисията от 26 август 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 575/2009 за определяне на процент за приемане във връзка с 
издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и 
преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар 
 
Регламент (ЕО) № 778/2009 на Комисията от 26 август 2009 година за определяне на 
коефициент на разпределение за издаване на лицензи, за които са подадени заявления 
за периода от 17 до 21 август 2009 г., за внос на захарни продукти по тарифни квоти и 
преференциални споразумения 
 
 
РЕШЕНИЯ 
 
Решение на Комисията от 20 август 2009 година за даване на разрешение за методи за 
класификация на кланични трупове на свине в Словакия (нотифицирано под номер 
C(2009) 6389) 
 
Решение на Комисията от 26 август 2009 година за изменение на Решение 2006/139/ЕО 
по отношение на срока на действието му и списъка с органите в Канада, одобрени за 
водене на дневници за стада или регистри на определени животни (нотифицирано под 
номер C(2009) 6522 
 
 
ПОПРАВКИ 
Поправка на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим 
на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на 
изделия и технологии с двойна употреба (  ОВ L 134, 29.5.2009 г.) 
27.08.2009 г. L 225 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:224:SOM:BG:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:225:SOM:BG:HTML�
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РЕШЕНИЯ 
 
Решение на Комисията от 24 април 2007 година относно мярката за помощ, приложена от 
Белгия в полза на InterFerryBoats, (C 46/05 (ex NN 9/04 и ex N 55/05)) (нотифицирано 
под номер C(2007) 1180) 
 
Решение на Комисията от 4 юни 2008 година относно държавна помощ C 41/05 
предоставена от Унгария чрез споразумения за изкупуване на електроенергия 
(нотифицирано под номер C(2008) 2223) 
 
Решение на Комисията от 2 юли 2008 година относно мерки C 16/04 (ex NN 29/04, CP 
71/02 и CP 133/05), приведени в действие от Гърция в полза на Hellenic Shipyards 
(нотифицирано под номер C(2008) 3118) 
 
Решение на Комисията от 8 юли 2008 година относно мерките C 58/02 (предишен № 
118/02) които Франция е предприела в полза на Националното морско дружество 
Корсика-Средиземно море (SNCM) (нотифицирано под номер C(2008) 3182) 
 
 

 
 

Договор от Лисабон  
 Ирландски политици критикуват ЕК за намеса в кампанията преди 

референдума за Лисабонския договор 

 

Делегацията на Европейската комисия в Ирландия предизвика 
дебати относно ролята й в  кампанията преди  референдума в 
Ирландия за Лисабонския договор, след като публикува изявление- 
опровержение на твърдения, свързани с него, предаде EUobserver. 

На сайта на делегацията бе публикувано опровержение 
относно твърденията на ирландските фермери, че Лисабонският договор ще измени 
наследствените права, ще намали тежестта на гласа на страната в ЕС и ще доведе до 
присъединяване на Турция.“Твърденията на ирландската лобистка фермерска група 
(“Фермери против”) за Лисабонския договор и европейските политики... са фактически 
неверни и подвеждащи. Те представят тотално изопачена картина на реалността”, се 
казва в опровержението, цитирано от ЕUobserver. “Фермери против” е група от около 50 
отцепили се фермери от Асоциацията на ирландските фермери, която подкрепя 
приемането на Договора от Лисабон. За повече информация натиснете ТУК  

 

 Германският парламент прие законова рамка за 
ратифицирането на Лисабонския договор 

Германските депутати  постигнаха съгласие за прилагането на 
специална законова рамка, която ще уреди в правово отношение 
приемането на Лисабонския договор, предаде агенция  “Фокус”, т.н. 
„съпровождащ акт” в закона бе приет с голямо мнозинство на 
състоялото се в сряда извънредно заседание на германския парламент, 

 

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=23710&category=5�
http://www.europe.bg/upload/docs/Bundestag.jpg�
http://www.europe.bg/upload/docs/2_Lisbon_treaty.jpg�


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 30 
31 август 2009 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

11 

който в момента се намира в лятна ваканция. Официалното ратифициране ще стане на 
заседание на Бундестага на 8 септември. 

Спешните промени се наложиха заради решението на германския Конституционен 
съд да поиска поправки в закона, който урежда задълженията на парламента по 
Лисабонския договор. В края на юни съдът постанови, че Договорът за реформи на ЕС не 
противоречи на конституцията, но поиска германският парламент да има по-големи 
правомощия по европейските въпроси. "Ако трябва да обобщя, основният закон казва 
"да" на Лисабонския договор, но иска засилване на отговорностите на парламента на 
национално ниво", заяви председателстващият съдия Андреас Фоскуле тогава. 

Брюксел притиска Бундестага да отговори на възраженията на съда, приемайки 
поправките в закона, преди парламентарните избори на 27 септември. Европейските 
власти се опасяват, че ако Германия не успее да ратифицира Лисабонския договор до 
изборите, това може да даде нови сили на противниците на Договора в други три 
държави, които все още не са го приели: Ирландия, Чехия и Полша. 

Източник: Europe.bg, 27 август 2009 

 Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 

От 24 до 27 август 2009 г. се проведоха заседания на политическите групи в 
Европейския парламент в подготовка на следващата пленарна сесия, която ще се състои 
от 14 до 17 септември 2009 г. в Страсбург. 

Допълнителна информация: 

Политически групи в Европейския парламент  
 

Седмицата в Съвета  

Въпроси за Съвета? Задайте ги! 

 

Колко работни групи подготвят работата на Съвета? Какво 
представляват точки „А“ и „Б“ от дневния ред? Как протича гласуването 
и къде могат да се намерят резултатите от него? Колко души участват в 
операциите на ЕС за управление на кризи? Отделът „Информиране на 
обществеността“ на генералния секретариат на Съвета е на Ваше 
разположение, за да отговори на тези и много други въпроси. За повече 
информация натиснете ТУК  

 

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=23787&category=5�
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=45&pageRank=4&language=BG�
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=397&lang=bg�
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Новини от Европейската комисия 

 Управление на трафика в киберпространството. Комисията призовава за 
международни разговори за управлението на интернет трафика. 

През последните 40 години интернет се разви от правителствен 
проект в САЩ до световна комуникационна мрежа. Една-
единствена организация обаче направлява целия трафик - 
базираната в Калифорния ICANN. 

ICANN означава Интернет корпорация за отреждане на имена 
и адреси - неправителствена организация, която контролира 
движението и системата с адреси в киберпространството. 

Основана през 1998 г., тя работи по договор с правителството на САЩ. Въпреки че ICANN 
е частна организация с международно участие в борда, тя е отговорна пред властите във 
Вашингтон. За повече информация натиснете ТУК  

 Европейската цифрова библиотека удвои обема си, но все още няма общо 
решение за авторското право в интернет 

 

Потребителите на интернет вече имат достъп до 4,6 милиона 
цифровизирани книги, карти, фотографии, филмклипове и вестници на 
Europeana, многоезичната цифрова библиотека на Европа 
(www.europeana.eu). От създаването си през ноември 2008 г. 

Europeana увеличи своя обем повече от два пъти (IP/08/1747). На 28 август 2009 г. 
Европейската комисия в политически документ обяви своята цел до 2010 г. броят на 
цифровизираните обекти да достигне 10 милиона. Освен това Комисията лансира 
обществена дискусия за бъдещите предизвикателства, пред които е изправена 
цифровизацията на книгите в Европа: потенциалът на сътрудничеството на обществения 
и частния сектор и необходимостта да се реформира прекалено разпокъсаната рамка на 
Европа в областта на авторското право. За повече информация натиснете ТУК  
 
 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
Седмицата от 31 август до 6 септември 2009 г.  

 През седмицата ще се проведат заседания на почти всички постоянни комисии, на 
които министри от шведското правителство ще представят приоритетите на шведското 
председателство на Съвета. Председателят на парламента Йежи Бузек ще посети Стокхолм, 
където ще се срещне с водещи политици и представители на изпълнителната власт. За 
повече информация натиснете ТУК  

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 

http://ec.europa.eu/news/science/090825_bg.htm�
http://www.europeana.eu/�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1747�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1257&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en�
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-59850-240-08-35-901-20090828IPR59848-28-08-2009-2009-false/default_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�
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понеделник и вторник, 31 август – 1 септември 2009 г. 

Комисия по конституционни въпроси 
Проект на дневен ред  

Комисия по международна търговия 
Проект на дневен ред 
 
вторник, 1 септември 2009 г. 

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

Комисия по развитие 
Проект на дневен ред 
 
вторник и сряда, 1 - 2 септември 2009 г. 

Комисия по петиции 
Проект на дневен ред  

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Проект на дневен ред  

Комисия по транспорт и туризъм 
Проект на дневен ред 

Комисия по бюджети 
Проект на дневен ред 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Проект на дневен ред 

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

Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред 
 
сряда, 2 септември 2009 г. 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред  

Комисия по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните 
Проект на дневен ред 
 
сряда и четвъртък, 2 - 3 септември 2009 г. 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Проект на дневен ред  

Комисия по култура и образование 
Проект на дневен ред 

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

Комисия по правни въпроси 
Проект на дневен ред 

Комисия по регионално развитие 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFCO-OJ-20090831-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+INTA-OJ-20090831-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+FEMM-OJ-20090901-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+DEVE-OJ-20090901-1+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PETI-OJ-20090901-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AGRI-OJ-20090901-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+TRAN-OJ-20090901-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+BUDG-OJ-20090901-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+IMCO-OJ-20090901-1+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20090901-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFET-OJ-20090901-1+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ECON-OJ-20090902-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20090902-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+EMPL-OJ-20090902-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+CULT-OJ-20090902-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20090902-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+JURI-OJ-20090902-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
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Проект на дневен ред 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика  
Проект на дневен ред 

Комисия по развитие 
Проект на дневен ред 
 
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 

Първото заседание на Съвета след лятната почивка ще се 
проведе на 7 септември 2009 г. във формат земеделие и 
рибарство. Министрите ще проведат задълбочена дискусия 
относно състоянието на пазара на млечни продукти. За повече 
информация натиснете ТУК  

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  

 

Календар на събитията от 31 август до 6 септември 2009 г.   

Най-важните новини от ЕК от 31 август до 27 септември 2009 г.   

 
 
 

 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
Книги получени през м. август 2009 г. 
 
 
Доклад на JRC (Joint Research Centre) за 2008 година 
JRC - JOINT RESEARCH CENTRE - ANNUAL REPORT – 2008 
ЕС 1509 
 
Напредъка в биологичното разнообразие на ЕС (2010) 
Progress towards the European 2010 biodiversity target 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+REGI-OJ-20090902-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ITRE-OJ-20090902-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+DEVE-OJ-20090902-1+02+DOC+WORD+V0//EN&language=BG�
http://europa.eu/eucalendar/event.shtml?eventId=1232104�
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadBook.aspx?id=952&lang=1&bid=950&infotarget=&target�
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=MEMO/09/365&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/28&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
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ЕС 1510 
 
Издание на Европейския център за развитие на професионалното обучение 
относно бъдещото съхранение на умения и знания в Европа 
Future Skill supply in Europe - synthesis report 
ЕС 1511 
 
Издание относно данъчните тенденции в Европейския съюз за 2009 година 
Taxation rends in the European Union 
ЕС 1512 
 
Издание относно обществените финанси в Икономическия и паричен съюз през 
2008 година  
Public Finances in EMU 
ЕС 1513 
 
Доклад относно предложения и методология на проектите за 2009 година 
The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies 
ЕС 1514 
 
Издание на Европейския мониторингов център за борба с наркотиците и 
наркоманиите 
Addiction neurobiology:Ethical and social implications 
ЕС 1515 
 
Годишен доклад за 2008 година на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение 
CEDEFOP - Annual report – 2008 
ЕС 1516 
 
Годишен доклад за 2009 година на Европейската агенция по основните права на 
човека 
Annual Report - European Union Agency for Fundamental Rights 
ЕС 1517 
 
Издание за икономиката в ЕС – пролет 2009 година 
Economic Forecast - Spring 2009 
ЕС 1518 
 
Социалната обстановка в Европейския съюз за 2008 година 
The Social Situation In The European Union – 2008 
ЕС 1519 
 
Издание за новите перспективи и нови работни места в ЕС  
New Skills for New Jobs 
ЕС 1520 
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Издание за трафика на хора 
Combating Trafficking in Persons 
ЕС 1521 
 
Издание на ОЛАФ за разкриване на измамите 
Detering Fraud By Informing The Public 
ЕС 1523 
 
Доклад за социалната защита и социалното включване за 2009 година 
Joint Report On Social Protection And Social Inclusion – 2009 
ЕС 1524 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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