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Тема на седмицата

Нов мандат за председателя Барозу
Г-н Барозу получи одобрението на Европейския 

парламент за още пет години.
Парламентът подкрепи Жозе Мануел Барозу 
за  втори  мандат  като  председател  на 

Европейската  комисия.  Г-н  Барозу  сега  следва  да 
определи състава на новата Комисия.

В  тайното  гласуване  взеха  участие  общо  718 
европейски депутати. 382 гласуваха „за“, 219 - 
„против“, а 117 се въздържаха.
Лидерите от ЕС номинираха Г-н Барозу за втори 

петгодишен  мандат  след  изборите  за  Европейски 
парламент през юни.

Страницата на   Jose     Manuel     Barroso  

Политически насоки за следващия мандат на г-н Барозу

Още за гласуването в Европейския парламент за председателя Барозу

Повече по темата:

Комисията докладва за последните си постижения 

Избран е новият Европейски парламент 

Лидерите на страните от ЕС номинират Жозе Мануел Барозу за нов мандат 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На  17  септември  2009  г.  народните 
представители приеха декларация по повод 60-
ата  годишнина  от  създаването  на  Съвета  на 
Европа.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090619_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090608_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090528_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-60584-257-09-38-901-20090911IPR60583-14-09-2009-2009-false/default_bg.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090903_BG.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_de.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_pt.htm
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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 18.09.2009 г., Министерският съвет внесе в Народното събрание проектоакта на 
Европейската комисия Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета 
за  изменение на  Директиви 2006/48/ЕО и  2006/49/ЕО по отношение на капиталовите 
изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на 
политиките за възнагражденията.

На свое редовно заседание проведено на 17 септември 2009 г.,  Комисията по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове  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 17 септември 2009 г., Комисията по 
бюджет и финанси  разгледа  точка 6 от  Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз за 2009 г. , именно Ревизия на Директива 
2000/35/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  борбата  със 
забавяне на плащане по търговските сделки. В проекто - директивата се предвижда 
право за кредитора по доставката, когато е налице забава на дължимото плащане, да 
може да търси обезщетение в размер на не по-малко от 5 % от дължимата сума, когато 
държавните органи не извършат плащане по представените фактури за доставка, в срок 
от  един  месец  от  изтичане  на  срока  за  плащане.  Друго  важно   изменение,  което  се 
предвижда  е въвеждане на  право за фирмите доставчици да искат възстановяване на 
направените от тях административни разходи, без да е необходимо да ги доказват.

На 17 септември 2009 г.,  Комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове разгледа проекта за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на Европейска служба за подпомагане предоставянето на убежище и 
позицията на Министерския съвет по т. 14 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.). Европейската комисия предлага да 
се създаде Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, под формата на 
регулаторна  агенция. Службата  няма  да  разполага  с  право  да  взема  решения  и  ще 
подкрепя сътрудничеството в  областта  на  убежището  чрез препоръки,  съдействие  от 
научните среди, участие в мрежи и съгласуване на добри практики,  както и  оценка на 
въвеждането и прилагането на правилата. След проведеното обсъждане, Комисията по 
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=240
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=240
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=225
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европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските  фондове  подкрепи  приемането  на 
регламента  за  създаване  на  Европейска  служба  за  подпомагане  предоставянето  на 
убежище и позицията на Министерски съвет.

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 14.09.-22.09.2009 г.

Борба с измамите
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно установяване на истинността на 

евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети - COM(2009)459 
Досие на документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Усъвършенстване на 
упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния 
пазар - COM(2009)467 Досие на документа

Данъчно облагане и митнически съюз
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно дейността на 
Съвместния форум на ЕС по трансферното ценообразуване през периода март 2007 
г. — март 2009 г. и относно едно свързано с тази дейност предложение за 
преразгледан Правилник за ефективното прилагане на Арбитражната конвенция 
(90/436/ЕИО от 23 юли 1990 г.) - COM(2009)472 Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Грипна пандемия (H1N1) 2009 - COM(2009)481 Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Съгласуваност на политиките за развитие — установяване на рамка 
на политиката за единен подход в целия Съюз - COM(2009)458 Досие на документа

Околна среда
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно 
прилагането и ефективността на Директивата за стратегическата екологична 
оценка (Директива 2001/42/ЕО) - COM(2009)469 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО 

РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ВИС) ПРЕЗ 2008 Г.
(представен в изпълнение на задължението съгласно член 6 от Решение 
2004/512/ЕО на Съвета) - COM(2009)473 Досие на документа

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3041
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3034
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⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно исканията за сравняване с данни, 
съхранявани в „Евродак“, от правоприлагащите органи на държавите-членки и 
Европол за целите на правоприлагането - COM(2009)344 Досие на документа

⇒ Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци 
с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за 
разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от 
държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] - 
COM(2009)342 Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ДОКЛАД НА 
ЕС ОТ 2009 Г. ОТНОСНО СЪГЛАСУВАНОСТТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ - 
COM(2009)461 Досие на документа

Регионална политика
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД (2008 г.) - 

[SEC(2009) 1159 окончателен] - COM(2009)465 Досие на документа

Рибарство и морско дело
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ към 

интегрирана морска политика за по-добро управление в Средиземноморието - 
COM(2009)466 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно определяне на позицията на 
Общността, която да бъде възприета в Комисията за опазване на южния червен тон 
(CCSBT) - COM(2009)470 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно определяне на позицията на 
Общността, която да бъде възприета в Организацията за риболова в Югоизточния 
Атлантически океан (SEAFO) - COM(2009)474 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно определени разпоредби за 
риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова 
в Средиземно море) - COM(2009)477 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

12.09.2009 г.   L 241  

РЕГЛАМЕНТИ
 

 Регламент  (ЕО)  №  833/2009  на  Комисията  от  11  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

 Регламент  (ЕО)  №  834/2009  на  Комисията  от  11  септември  2009  година  за 
прилагане,  по  отношение  на  докладите  за  качеството,  на  Регламент  (ЕО)  № 
716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година относно 
статистиката  на  Общността  за  структурата  и  дейността  на  предприятията  с 
чуждестранен контрол 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Регламент  (ЕО)  №  835/2009  на  Комисията  от  11  септември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  872/2004  на  Съвета  относно  по-нататъшни 
рестриктивни мерки по отношение на Либерия

РЕШЕНИЯ
 

 Решение  на  Съвета  от  7  септември  2009  година  за  назначаване  на  член  от 
Нидерландия и заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите

 Решение на Съвета от 7 септември 2009 година за назначаване на един член от 
Австрия в Комитета на регионите

15.09  .2009 г.   L 242  

РЕГЛАМЕНТИ
 

 Регламент  (ЕО)  №  836/2009  на  Комисията  от  14  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

ДИРЕКТИВИ
 

 Директива 2009/120/ЕО на Комисията от 14 септември 2009 година за изменение 
на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по 
отношение на лекарствените продукти за модерна терапия 

 Директива 2009/121/ЕО на Комисията от 14 септември 2009 година за изменение с 
цел тяхното привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения I и 
V  към Директива  2008/121/ЕО на Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
наименованията на текстилните продукти 

 Директива 2009/122/ЕО на Комисията от 14 септември 2009 година за изменение 
за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение II 
към Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои 
методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси за текстилни влакна 

   РЕШЕНИЯ
 

 Решение на Комисията от 11 февруари 2009 година относно държавна помощ C 
55/07  (ex  NN  63/07,  CP  106/06),  прилагана  от  Обединеното  кралство 
Великобритания и Северна Ирландия — държавна гаранция за BT (нотифицирано 
под номер C(2009) 685) 

  
Поправки
   

 Поправка на Регламент (ЕО) № 734/2009 на Комисията от 11 август 2009 г.  за 
започване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на 
антидъмпинговите  мерки,  наложени  с  Регламент  (ЕО)  №  1858/2005  на  Съвета 
върху  вноса на  стоманени въжета  и  кабели с  произход от  Китайската  народна 
република чрез внос на изпращани от  Република Корея и  Малайзия стоманени 
въжета и кабели, независимо дали е декларирано, че са с произход от Република 
Корея и Малайзия, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос (  ОВ L 
208, 12.8.2009 г.)
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15  .09.2009 г.   L 243  

РЕГЛАМЕНТИ
 

 Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 
година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)

16  .09.2009 г.   L 244  

РЕГЛАМЕНТИ
 

 Регламент  (ЕО)  №  837/2009  на  Комисията  от  15  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

 Регламент (ЕО) № 838/2009 на Комисията от 15 септември 2009 година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
септември 2009 година

 Регламент (ЕО) № 839/2009 на Комисията от 15 септември 2009 година, изменящ 
Регламент  (ЕО)  №  1126/2008  относно  приемането  на  някои  международни 
счетоводни  стандарти  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1606/2002  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  във  връзка  с  Международен  счетоводен 
стандарт (МСС) 39 

РЕШЕНИЯ
 

 Решение на Комисията от 16 юли 2008 година относно държавна помощ C 29/04 
(ex N 328/2003),  която Италия възнамерява да приведе в действие в полза на 
захарната  рафинерия  във  Villasor,  собственост  на  дружество  Sadam  ISZ 
(нотифицирано под номер C(2008) 3531)

 Решение на Комисията от 14 септември 2009 година за учредяване на Европейска 
консултативна група на потребителите

 Съвместно действие 2009/706/ОВППС на Съвета от 15 септември 2009 година за 
удължаване  на  мандата  на  специалния  представител  на  Европейския  съюз  в 
Бившата югославска република Македония (БЮРМ)

17.09.2009 г.   L 245  

РЕГЛАМЕНТИ
 

 Регламент  (ЕО)  №  840/2009  на  Комисията  от  16  септември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци

 Регламент  (ЕО)  №  841/2009  на  Комисията  от  16  септември  2009  година  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)  №  842/2009  на  Комисията  от  16  септември  2009  година  за 
определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензи, за които са 
подадени заявления за периода от 7 до 11 септември 2009 г., за внос на захарни 
продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

 Регламент (ЕО) № 843/2009 на Комисията от 16 септември 2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
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някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 
за 2008/2009 пазарна година

 Регламент (ЕО) № 844/2009 на Комисията от 15 септември 2009 година за забрана 
на риболова на северен пагел във води на Общността и води извън суверенитета 
или юрисдикцията на трети страни от зони VI, VII и VIII от страна на съдове под 
флага на Нидерландия

 
 Регламент (ЕО) № 845/2009 на Комисията от 15 септември 2009 година относно 

забрана на риболова на атлантическа треска в зони VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX и Х; 
общностните  води  на  зона  CECAF  34.1.1  от  плавателни  съдове  под  флага  на 
Нидерландия

Договор от Лисабон 

Горната камара на немския парламент прие съпровождащите актове 
към Лисабонския договор
Германия  окончателно проправи  пътя  за  Лисабонския  договор,  съобщава 
„Шпигел  Онлайн".  След  Долната  камара  (Бундестага)  сега  и  горната 
(Бундесрата) прие на т.нар. съпровождащи актове. Пакетът от общо четири 
закона  регулира  участието  на  двете  камари  на  Германския  парламент  в 

европейската политика.ТУК

Настоящ  и  бивши  председатели  на  ЕП  призоваха  за  висока  избирателна 
активност на референдума в Ирландия

Председателят  на  Европейския  парламент  и  негови  предшественици  отправиха 
призив към масово участие на избирателите в референдума в Ирландия за Договора от 
Лисабон, който ще се проведе на 2 октомври. ТУК

Джефри ван Орден: Ратифицирането на Лисабонския договор може да почака
Британските консерватори се надяват ратифицирането на Договора от Лисабон да 

се забави,  за да могат да направят референдум по въпроса във Великобритания след 
евнтуалното им идване на власт. ТУК

Католическата  църква  смята,  че  ирландците  могат  спокойно  да  подкрепят 
Лисабонския договор

Представител на ирландските католически епископи заяви пред съвместната 
комисия по европейски въпроси на ирландския парламент, че католиците могат с чиста 
съвест да гласуват в подкрепа за Лисабонския договор, съобщава Айриш таймс. ТУК
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Новини от България свързани с ЕС

Бойко  Борисов  участва  в  извънредна  среща  на  върха  на  ЕС  в 
Брюксел

На  17.09.2009  година,  министър-председателят  Бойко  Борисов 
присъства  на  извънредна  среща  на  лидерите  на  страните-членки  на 
Европейския съюз, която се състоя в Брюксел. Заедно с премиера замина и 
правителствена делегация, в състава на която влизат външният министър 

Румяна  Желева,  началникът  на  кабинета  Румяна  Бъчварова  и  съветникът  по  външна 
политика Радослав Точев, предава БГНЕС. 

Форумът бе иницииран от лидерите на Германия и Франция.Целта е приемане на 
обща позиция на 27-те страни-членки на ЕС за предстоящата среща на държавите от Г-20 
в Питсбърг, САЩ, където в края на септември ще бъдат обсъдени нови пазарни регулации 
на фона на глобалния икономически срив през изминалата година. 
Източник: europa.bg

 Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент  
 

 Понеделник, 14.09.2009г.

Пленарна сесия - ЕП одобри Barroso за втори мандат начело на ЕК

Евродепутатите одобриха кандидатурата на Barroso  за втори 
мандат начело на ЕК в сряда. Те гласуваха мерки за подпомагане на 
пазара на млечни продукти. В това досие има актуална информация 
за тези теми,  както и подробности за встъпителната реч на 
председателя на ЕП Buzek,  изказването на Barroso  пред 
евродепутатите,  подготовката за срещата на върха на G20  и за 
трансфера на данни чрез SWIFT  мрежи. За  повече  информация 

натиснете ТУК

 Вторник, 15.09.2009г.

Съотношението на силите в ЕП - анализ на експерта по европейски въпроси 
Simon Hix

Нито  дясно  центристките,  нито  ляво  центристките  сили  в 
Европейския  Парламент  могат  да  доминират  самостоятелно 
решенията в институцията. Това е едно от заключенията в анализа 
на експерта по европейски въпроси Simon Hix, наскоро публикуван 
от  Лондонското  училище  по  икономика. За  повече  информация 
натиснете ТУК
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 Сряда, 16.09.2009г.

Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море бъше представена в ЕП

Европейската  Комисия  и  Съветът  представиха  в  сряда  пред 
евродепутатите стратегия на ЕС за региона на Балтийско море.  Тя е 
насочена  към  решаване  на  някои  екологични  проблеми  и  за 
подобряване на икономическата динамика на региона. 

След  Източното  разширяване  на  ЕС  в  момента  осем  държави, 
граничещи  с  Балтийско  море  са  членки  на  ЕС:  Дания,  Германия, 
Естония, Финландия, Литва, Латвия, Полша и Швеция.  Стратегията на 
ЕС  е  опит  за  координиране  на  действията  в  региона.  За  повече 

информация натиснете ТУК

Нов визов режим за страните от Западните Балкани - дебат в пленума

Плановете на Европейската Комисия за вдигане на визите за 
Шенгенската зона за някои от балканските страни беше обект на 
дискусия на евродепутатите  на 16.09.2009г. Идеята е визите за 
кратък  престой  да  се  премахнат  за  гражданите  на  Бившата 
югославска република Македония, Черна гора и Сърбия. В същото 
време визите  остават  за  гражданите на  Босна и  Херцеговина и 
Албания.

За повече информация натиснете ТУК

 Петък, 18.09.2009г.

10 неща, които да запомним от септемврийската пленарна сесия

Избирането на  José  Manuel Barroso за председател на Европейската комисия за 
още пет години бе в центъра на общественото внимание към септемврийската пленарна 
сесия на ЕП. Кои бяха останалите акценти? Предлагаме Ви резюме на сесията (14-17 
септември) в 10 факта. За повече информация натиснете ТУК

 Понеделник, 21.09.2009г.

Европейският Парламент през седмицата от 21-25 септември 2009 г.

Тази седмица е посветена на извънпарламентарна дейност 
или както е признато да се казва в Парламента : това е тюркоазена 
седмица.  С  този  цвят  в  календара  на  депутатите  се  отбелязват 
седмиците,  които  евродепутатите  отделят  на  работа  в 
избирателните си райони или за международни контакти. За повече 
информация натиснете ТУК

 Вторник, 22.09.2009г.

Външнополитически теми на вниманието на евродепутатите

Кои  ще  са  горещите  теми,  които  ще  занимават 
евродепутатите,  специализирали  се  в  областта  на  външната 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

10

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-60935-292-10-43-901-20090921STO60930-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-60935-292-10-43-901-20090921STO60930-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-60574-292-10-43-901-20090911STO60562-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/030-60573-292-10-43-903-20090911STO60561-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/059-58445-201-07-30-910-20090717STO58442-2009-20-07-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/059-58445-201-07-30-910-20090717STO58442-2009-20-07-2009/default_bg.htm


Седмичен бюлетин Брой 33
22.09.2009г.

политика и международното сътрудничество, през следващите седмици? Изслушванията 
на новите еврокомисари, напредъкът на страните кандидатки за членство и предстоящата 
международна конференция за защита на климата в Копенхаген са само някои от тях. За 
повече информация натиснете ТУК

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Към Питсбърг с единна позиция

 На  неофициално  заседание  в  Брюксел  на  17 септември 27-
те държавни  и  правителствени  ръководители  определиха 
позицията на ЕС на срещата на високо равнище в Питсбърг на 
24 и 25 септември.

 
„На срещата на високо равнище в Питсбърг Европейският съюз 
ще  има  единна  съгласувана  позиция“,  подчерта 
председателстващият  Европейския  съвет  шведски  министър-

председател Фредрик Райнфелд. ТУК
За повече информация:
Съгласуван текст за срещата на върха в Питсбърг (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета

Новини от Европейската комисия
Европейската икономика се възстановява по-бързо от очакваното

Прогнозите са все още несигурни, но опасенията за тежка и 
продължителна рецесия се разсейват.  През втората половина на 
2009 г. се очаква растежът да се възобнови.

Икономиката на ЕС дава ясни признаци на възстановяване и 
изглежда готова да се завърне към период на растеж през втората 
половина на  2009 г.  Въпреки това,  предвид  силното забавяне  в 
края на 2008 и началото на тази година, прогнозата за 2009 г. като 

цяло остава непроменена – БВП в ЕС и в еврозоната се очаква да спадне с 4%.
По-добрите перспективи за Европа са донякъде повлияни от по-оптимистичните 

очаквания по света. Някои региони, особено бързоразвиващите се азиатски икономики, 
предвиждат значителен растеж през следващите 6 месеца. ТУК
Повече по тематa:
Икономиката на ЕС ще се стабилизира в резултат на взетите мерки 

Овладяване на грипната епидемия
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Стратегия за спиране на разпространението на грипния вирус H1N1.
Министрите  на  здравеопазването  от  ЕС  ще  обсъдят  предложенията  на  Комисията  на 
специална среща за грипа през октомври. ТУК

Повече по темата: Контрол на новия грипен вирус 

Европа без автомобили

Кампания за екологичен транспорт подчертава важната роля на 
градовете в борбата с глобалното затопляне.

Стотици малки и големи градове затварят за коли някои от най-
натоварените си улици за един ден, за да убедят хората да използват 
по-малко своите автомобили. За много граждани денят без коли е най-

приятната част от седмицата на мобилността, ежегодната кампания на ЕС за насърчаване 
на екологичните видове транспорт. ТУК
Блог на Европейската седмица на мобилността 
Седмица на мобилността - видеоклипове 

Повече по темата:
Награди за екологичен начин на живот в градовете 
Доразвиване на принципа „замърсителят плаща“ 

Уебсайтът EUROPA е променен

Нов  начин  за  навигация  и  ново  оформление  улесняват 
намирането на търсената от вас информация на основните страници 
на уебсайта на ЕС, достъпна на всички официални езици на Съюза. 
ТУК

Искате да работите в чужбина?

  Дни на заетостта популяризират ползите от работата в друга 
страна от ЕС.

Работещите  в  ЕС  компании  от  дълго  време  се  оплакват  от 
нежеланието на  европейците да се  преместят  другаде  заради 
по-добри работни места. Дали рецесията е променила нагласите 
на работниците? Тазгодишният Ден на заетостта - проява в ЕС, 

цели насърчаване на трудовата мобилност. ТУК
Живот и работа в страните от ЕС 
Ден на заетостта в Брюксел
Искате да работите в чужбина?  

Повече по тематa:
ЕС представя стратегия за заетостта 
Водещият приоритет на ЕС: спасяване на работни места 
Нови умения = по-добра работа 
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http://ec.europa.eu/news/employment/081217_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/employment/090507_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/employment/090603_bg.htm
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=calendar&eventCalendar=init
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=bg&eventsId=208&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=bg&catId=490&parentId=0
http://ec.europa.eu/news/employment/090922_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/science/090918_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/transport/080709_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/090223_1_bg.htm
http://www.youtube.com/user/europeanmobilityweek
http://www.mobilityweek.eu/blog/
http://ec.europa.eu/news/environment/090917_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/090505_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/090915_bg.htm


Седмичен бюлетин Брой 33
22.09.2009г.

Източник: Страницата на Европейската комисия

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
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
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Издание за новите перспективи и нови работни места в ЕС
New Skills for New Jobs
ЕС 1520
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