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Тема на седмицата

 Качински подписа Лисабонския договор

Президентът на Полша Лех Качински подписа Договора 
от  Лисабон,  завършвайки  процеса  на  ратифицирането  му  от 
страна  на  Полша.  Чехия  остана  едиствената  страна-членка, 
която още не е ратифицирала договора за реформи на ЕС.

Качински  положи  подписа  си  под  ратификационните 
документи на церемония, на която присъстваха председателят 
на ЕК Жозе Мануел Барозу и премиерът на Швеция Фредерик 

Райнфелд. 
Договорът бе одобрен от парламента на Полша миналата година, но подписът на 

президента бе необходим  за  завършване на процедурата по  ратификацията му.  За да 
влезе в сила, Договорът от Лисабон трябва да бъде ратифициран от всички 27 страни-
членки. Чешкият президент Вацлав Клаус още не го е подписал. 

Източник:europa.bg

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

По повод положителния вот на ирландския 
народ  по  Договора  от  Лисабон 
председателят  на  Народното  събрание 
Цецка Цачева изпрати поздравителен адрес 
до председателя на ирландския парламент 
Джон О'Донъхю

Председателят  на  Народното  събрание 
Цецка  Цачева  изпрати  на  5  октомври  2009  г. 
поздравителен  адрес  до  председателя  на 
Камарата  на  представителите  на  Националния 
парламент на Ирландия Джон О'Донъхю по повод положителния вот на ирландския народ 
по Договора от Лисабон.

“Категоричният вот даде нов положителен импулс в общите ни решителни усилия 
за изграждането на един по-силен, сплотен и единен Европейски съюз”, пише в писмото 
си  председателят  на  българския  парламент.  “Вотът  е  и  убедителен  отговор  на 
съвременните предизвикателства пред Съюза и повишените очаквания на европейските 
граждани”, допълва още Цецка Цачева.

Председателят  на  Народното  събрание  поздрави Джон  О'Донъхю  за  неговите 
лични, последователни и ангажирани усилия за осъществяването на тази кауза и отправя 
от  свое  име  и  от  името  на  депутатите  от  41-то  Народно  събрание  най-искрени 
благопожелания  до  членовете  на  Камарата  на  представителите  на  Националния 
парламент на Ирландия.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Годишна работна програма 

На свое  редовно заседание   проведено на 7 октомври  2009 г.,  Комисията по 
икономическа  политика,  енергетика  и  туризъм  разгледа  точка  2  от  Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2009 г. , 
именно  предложение 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. Предложението за изменение на посочените две директиви има за цел 
да усъвършенства съществуващата рамка по отношение на капиталовите изисквания. 

На свое  редовно заседание   проведено на 7 октомври  2009 г.,  Комисията по 
икономическа  политика,  енергетика  и  туризъм  разгледа  точка  4 от  Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2009 г. , 
именно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на  Директива  78/660/ЕИО  на  Съвета  относно  годишните  счетоводни  отчети  на  някои 
видове  дружества  във  връзка  с  микросубектите.  Проекто  директивата  има  за  цел  да 
предостави  на  държавите  членки  опция,  според  която  по  тяхна  преценка  да  се 
освобождават от съставяне на финансови отчети  „микропредприятията”,  работещи на 
тяхна  територия.  В  проекто  директивата  Европейската  комисия  предлага  като 
„микросубекти”   да се третират тези дружества,  които към датата на приключване на 
баланса отговарят на два от следните три критерия:  имат 10 или по-малко заети лица; 
имат  общ баланс под 500 000 EUR и  имат оборот под 1 000 000 EUR.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 7 октомври 2009 г.  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 
прие  на  първо  четене  законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
Министерството на вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 
23.09.2009  г.  Предложените  в  законопроекта  промени  са  свързани  с  въвеждането  на 
изискванията на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за 
опростяване  обмена  на  информация  и  сведения  между  правоприлагащите  органи  на 
държавите  -  членки  на  Европейския  съюз.  Рамковото  решение  съдържа  правила, 
гарантиращи  ефективен  и  бърз  обмен  на  информация  и  сведения  между 
правоприлагащите органи на държавите-членки за целите на провеждане на наказателно 
разследване или на наказателни разузнавателни операции.

Законопроектът беше приет на първо четене от Комисията по правни въпроси 
на 8 октомври 2009 г.

Новини от България свързани с ЕС

България се отказва да търси финансиране от 50 мнл. евро за проблемни 
проекти по ФАР

България няма да търси еврофинансиране за 18 проекта по 
програмата ФАР, по които има констатирани съществени слабости. 
Общата им стойност е 50,8 милиона евро, обяви Кирил Гератлиев, 
изпълняващ длъжността директор на дирекция "Изпълнителна 
агенция-програма ФАР" в МРРБ.ТУК

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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България получава четири отделни предупреждения за неспазване на 
законодателството за опазване на природата

 Европейската  комисия  изпраща  на  България  четири  писмени 
предупреждения,  отнасящи  се  за  четири  отделни  случая  на 
неосигуряване  на  адекватна  защита  на  природното  си  наследство, 
съобщава Рапид. Три от предупрежденията се отнасят за защитените 
зони,  а  четвъртото  засяга  действащото  законодателство.  Районите 

включват  планината  Пирин,  където  е  изграден  голям  ски  център;  община  Царево  в 
южната  част  на  страната,  където  голяма  защитена  зона  близо  до  Черно  море  е  под 
заплаха, както и строителните дейности около бреговете на река Вая в защитената зона 
на Емине-Иракли в  близост  до Черно море.  Четвъртото предупреждение е  свързано  с 
липсата  на  цялостно  съответствие  с  европейските  изисквания  на  българското 
законодателство за защита на природата.ТУК

Източник:europa.bg

Договор от Лисабон 

Клаус свързва Лисабонския договор с искания за Втората световна война

Чешкият  президент  Вацлав  Клаус  ще  иска  силна  и  обвързваща 
гаранция, че Лисабонският договор на ЕС няма да дестабилизира правата 
върху собствеността, преди да подпише договора, съобщи негов съветник 
в неделя, предаде EurActiv. 

Клаус е последният държавен глава на страна от ЕС, който стои 
пред ратификацията на новия договор, целящ да рационализира процеса 
на  взимане  на  решения  в  блока,  като  му  даде  по-голяма  роля  на 
световната сцена. ТУК

Източник:europa.bg

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 05.10.2009г.

Ирландското "да" открива пътя за финална ратификация на Договора от 
Лисабон

"Ние пишем заедно европейска история!". Това заяви 
председателят  на  ЕП  Йежи  Бузек  след  като  ирландците 
гласуваха с "да" на референдума за Договора от Лисабон на 
2  октомври.  Лисабонският  договор  получи  подкрепата  на 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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67,  1  процента  от  гласувалите  срещу  32,9  на  сто  против.  59  на  сто  от  ирландците 
участваха в референдума. За повече информация натиснете ТУК

Допълнителна информация :
Бузек за ирландския вот 
Официалните резултати 

Енергийно ефективни автомобилни гуми: по-малко гориво и по-малко СО2

Изборът на горивно ефективни гуми не само може да 
намали  разходите  за  бензин,  но  и  да  намали  значително 
изхвърлянето  на  СО2  в  атмосферата.  На  1  октомври 
евродепутатите от парламентарната комисия по промишленост 
постигнаха  политическо  споразумение  с  представителите  на 
Съвета  по  нова  система  за  етикетиране  на  автомобилните 
гуми. За предимствата на тази система за потребителите и за 

околната среда, представяме на вашето внимание разговор с докладчика по темата в ЕП 
Ivo Belet (Белгия, ЕНП). За повече информация натиснете ТУК

Допълнителна информация :
Подкрепа в ЕП за по-ефикасни автомобилни гуми, които пестят гориво 
Съобщение за споразумението със Съвета - на английски 
Законодателният пакет за енергийната ефективност 
Ivo BELET 

 Вторник, 06.10.2009г.

Пленарната  сесия  в  Брюксел  (7-8  октомври  2009г.) 
започна с дебат по резултатите от референдума в Ирландия 
за Лисабонския договор . По-голямата част от изказалите се 
евродепутати  приветстваха  вота  на  ирландците.  Сред 
останалите  теми  бяха  финансовата  криза  и  свободата  на 
информацията  в  Италия.  За  повече  информация  натиснете 
ТУК

 Сряда, 07.10.2009г.

Трима финалисти за наградата на ЕП "Сахаров" 2009 

Палестинският  лекар  Izzeldin  Abuelaish,  писателят  Dawit 
Isaak  (Еритрея/Швеция)  и  правозащитната  организация 
"Мемориал" са финалистите за наградата на ЕП "Сахаров" за 2009 
година. Наградата се връчва ежегодно от Парламента на активисти 
за  правата  на  човека  и  демокрацията  по  света.  За  повече 

информация натиснете ТУК

Допълнителна информация :

Съобщение за пресата 
Десет номинации за наградата "Сахаров" за 2009 година 
Андрей Сахаров- човекът, дал името на престижната награда на Европарламента 
Страница на наградата 
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Комисия по външна политика 
Комисия по развитие 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Калкулатор на гласовете в Съвета, вече на разположение на всички!

Питали  ли  сте  се  някога  как  се  събират  гласовете  на 
държавите-членки при вземането на решения?Каква роля играе 
броят  на  населението на всяка държава?Какво  значение  има 
дали необходимото за решението мнозинство е обикновено или 
квалифицирано?Използвайте калкулатора на тази страница за 
да  симулирате  възможните  конфигурации  и  да  получите 

резултата за секунда.
Съветът  е  институцията,  в  рамките  на  която  представителите  на  държавите-

членки, обикновено министри, се събират за да обсъдят предложенията и да гласуват по 
тях, за да приемат ново законодателство за целия ЕС.

Гласуването в Съвета е доста сложно. Броят гласове на всеки член на Съвета е 
определен от Договорите. Договорите определят също и случаите, в които се изисква 
обикновено мнозинство, квалифицирано мнозинство или пълно мнозинство. Освен това 
всеки член на Съвета може да поиска потвърждение, че гласовете „за“ представляват 
най-малко 62 % от общото население на Съюза. Ако проверката покаже, че това условие 
не е изпълнено, решението не се приема.

За да използвате калкулатора, отидете в долния край на страницата и натиснете 
„Как да се използва“. За момента калкулаторът е на разположение само на английски 
език, но може да прегледате ръководството „Как да се използва“ на всеки един от 23-те 
официални езика на ЕС. Това ръководство съдържа също така полезна информация за 
правилата  за  гласуване  в  Съвета  и  за  броя  гласове,  определени  за  всяка 
държава-членка.

На 9  октомври  2009  г.,  се  проведе  заседание  на Съвета  на  ЕС  по  транспорт, 
телекомуникации и енергетика в Люксембург.
Основните  теми,  които бяха  разисквани  са  в  областта  на  въздушния,  морския и  на 
интермодалния транспорт.

Министрите  разгледаха предложения за сключване на Споразумение за въздушен 
транспорт между САЩ и Европейския съюз. 

В областта на морския транспорт министрите бе разгледан регламента за правата 
на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път. Проведе се и политически 
дебат  за  устойчивото  бъдеще  на  транспорта,  чрез  въвеждането  на  интелигентни 
транспортни системи, базирани на високите технологии.

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Уроци от кризата

Докладът  сочи,  че  единната  валута  предпазва  от 
колебания в лихвените проценти и обменните курсове.

Народно събрание
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Финансовата криза запрати 16-те държави от  еврозоната в първата рецесия от 
създаването на единната валута преди 10 години. Днес, след сериозна правителствена 
намеса,  изглежда,  че  общото  състояние  на  икономиката  в  зоната  се  подобрява,  но 
бъдещето все още е несигурно. 

В доклада се посочват предстоящите предизвикателства и се отправя призив за 
засилена икономическа координация и финансов контрол, с цел поддържане на подема. В 
него се препоръчва също правителствата да следят отблизо своите финанси, тъй като 
много от тях са натрупали сериозни дългове по време на „голямото харчене“. 
Официален отчет и доклада за еврозоната за 2009 г.  ТУК

2 милиона души са участвали в „Еразъм“

Близо 22 години след старта на програмата „Еразъм“, 2 млн. 
европейски студенти са учили или стажували в чужбина с нейна 
помощ. ТУК

Финансиране за нисковъглеродно бъдеще

Най-голяма част от средствата ще бъде предназначена за 
разработване на технологии в областта на слънчевата енергия и 
улавянето и съхранението на въглероден диоксид.

Според  последни оценки на  ЕС  той  трябва  да  изразходи 
допълнителни 50 млрд. евро за развитие на чиста енергия през 
следващите  10  години,  почти  три  пъти  повече  от  настоящите 
инвестиции. ТУК

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 05.10 – 09.09.2009 г.

Външни отношения
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 

Европейският  съюз  и  Латинска  Америка:  глобални  участници  в  партньорство  - 
COM(2009)495 Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна 

на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни 
или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и 
здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои 
живи животни и прясно месо от тях - COM(2009)516 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 247 / 
2006  за  определяне  на  специфични  мерки  за  селското  стопанство  в  най-
отдалечените райони на Съюза - COM(2009)510 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  СЪВЕТА  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 
1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и 
относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за 
ООП) - COM(2009)539 Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ 

на Сърбия – COM(2009)513 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  относно 

предоставянето  на  макрофинансова  помощ  за  трети  държави  през  2008  г.  - 
COM(2009)514 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване, от името на Европейската 

общност, и временно прилагане на споразумение между Европейската общност и 
Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество 
Лихтенщайн  относно  допълнителни  правила  във  връзка  с  Фонда  за  външните 
граници за периода от 2007 до 2013 г. - COM(2009)524 Досие на документа

Предприятия и промишленост
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ -  „С  поглед  към  бъдещето  ни:  разработване  на  обща стратегия  за 
главните базови технологии в ЕС“ - COM(2009)512 Досие на документа

Транспорт
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - План за действие за градска мобилност - COM(2009)490  Досие на 
документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЧЕТВЪРТИ 
ДОКЛАД  ОТНОСНО  ПРИЛАГАНЕТО  НА  РЕГЛАМЕНТ  (ЕО)  №  2320/2002  ОТНОСНО 
СЪЗДАВАНЕ  НА  ОБЩИ  ПРАВИЛА  ЗА  СИГУРНОСТТА  НА  ГРАЖДАНСКОТО 
ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ - COM(2009)518 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

03.10.2009 г.   L 260  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  920/2009  на  Комисията  от  2  октомври  2009  година  за 

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

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Регламент (ЕО) № 921/2009 на Комисията от 1 октомври 2009 година за забрана на 
риболова на менек във води на ЕО и в международни води от зони V, VI и VII от 
страна на съдове под флага на Франция.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 

2009  година  относно  минималните  изисквания  за  безопасността  и  здравето  на 
работниците при използването на работно оборудване по време на работа (Втора 
специална  директива  по  смисъла  на  член  16,  параграф  1  от  Директива 
89/391/ЕИО).

РЕШЕНИЯ 
 Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 

2009 година за решения за оперативна съвместимост за европейските публични 
администрации (ISA). 

 Решение на Съвета от 21 септември 2009 година за назначаване на член от Гърция 
в Европейския икономически и социален комитет.

 Решение на Съвета от 21 септември 2009 година за назначаване на един член от 
Белгия в Европейския икономически и социален комитет.

 Решение на Съвета от 21 септември 2009 година за назначаване на един член от 
Австрия в Европейския икономически и социален комитет.

 
НАСОКИ

 Насоки  на  Европейската  централна  банка  от  17  септември  2009  година  за 
изменение  на  Насоки  ЕЦБ/2007/2  относно  Трансевропейската  автоматизирана 
система  за  брутен  сетълмент  на  експресни преводи в  реално време (TARGET2) 
(ЕЦБ/2009/21).

03.10.2009 г.   L 261  

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 

година  относно  защитните  конструкции  при  преобръщане  на  колесните 
селскостопански или горски трактори. 

 Директива 2009/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 
година  относно  защитните  конструкции  при  преобръщане  на  селскостопанските 
или горските колесни трактори (статични изпитвания).

06.10.2009 г.   L 262  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година за налагане на 

окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, 
наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, 
Бразилия и Китайската народна република.

 Регламент (ЕО) № 926/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година за налагане на 
окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито 
върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от 
Китайската народна република.

 Регламент  (ЕО)  №  927/2009  на  Комисията  от  5  октомври  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Регламент  (ЕО)  № 928/2009 на  Комисията  от  5  октомври  2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/2010 пазарна година.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 

2009 година за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на 
биоциди по отношение на удължаване на някои срокове.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Съвета  от  24  септември  2009  година  за  удължаване  на  срока  на 

прилагане на мерките в Решение 2007/641/ЕО за приключване на консултациите с 
Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО 
и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие.

 Решение  на  Комисията  от  5  октомври  2009  година  за  приемане  на  гаранция, 
предложена във връзка  с  антидъмпинговата процедура относно вноса на някои 
видове алуминиево фолио с произход, inter alia, от Бразилия.

 Решение на Комисията от 5 октомври 2009 година за приключване на процедурата 
за  проучване  на  мерките,  наложени от  Източна република  Уругвай  и  засягащи 
вноса и продажбата на уиски в Уругвай.

 Решение  на  Комисията  от  5  октомври  2009  година  за  отмяна  на  Директива 
2009/124/ЕО  за  изменение  на  приложение  I  към  Директива  2002/32/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на 
арсен,  теобромин,  Datura  sp.,  Ricinus  communis  L.,  Croton  tiglium  L.  и  Abrus 
precatorius L. (нотифицирано под номер C(2009) 7705).

07.10.2009 г.   L 263  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  929/2009  на  Комисията  от  6  октомври  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  № 930/2009 на  Комисията  от  6  октомври  2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/2010 пазарна година.

 Регламент (ЕО) № 931/2009 на Комисията от 5 октомври 2009 година за забрана на 
риболова на херинга в подучастък на ICES 28.1 от страна на съдове под флага на 
Естония.

 Регламент (ЕО) № 932/2009 на Комисията от 5 октомври 2009 година за забрана на 
риболова на сайда в зона VI; води на ЕО от зона Vb; води на ЕО и международни 
води от зони XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания.

 Регламент  (ЕО)  № 933/2009 на  Комисията  от  6  октомври  2009 година относно 
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на 
Съвета по отношение на отварянето и управлението на някои тарифни квоти за 
внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция.

  
ДИРЕКТИВИ

 Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 
2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на 
моторни превозни средства  и за  контрол върху  задължението за  сключване на 
такава застраховка.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 2 октомври 2009 година за определяне на практическите 

процедури  за  електронен  обмен  на  информация  между  държавите-членки  в 
съответствие с глава VI от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно услугите на вътрешния пазар (нотифицирано под номер C(2009) 
7493).

 Решение на Комисията от 6 октомври 2009 година за предоставяне на дерогация на 
Франция  в  съответствие  с  Решение  2008/477/ЕО  за  хармонизиране  на 
радиочестотната  лента  2500—2690  MHz  за  наземни  системи,  позволяващи 
предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (нотифицирано под 
номер C(2009) 7514).

08.10.2009 г.   L 264  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  934/2009  на  Комисията  от  7  октомври  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  № 935/2009 на  Комисията  от  7  октомври  2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/2010 пазарна година.

 Регламент  (ЕО)  № 936/2009 на  Комисията  от  7  октомври  2009 година относно 
прилагането на споразуменията между Европейския съюз и трети страни, свързани 
с взаимното признаване на някои спиртни напитки.

 Регламент (ЕО) № 937/2009 на Комисията от 7 октомври 2009 година за изменение 
за сто и тринадесети 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.

 Регламент (ЕО) № 938/2009 на Комисията от 6 октомври 2009 година за забрана на 
риболова  на  налим  във  води  на  Общността  и  води  извън  суверенитета  или 
юрисдикцията на трети държави от зони V, VI и VII от страна на съдове под флага 
на Испания.

 Регламент  (ЕО)  №  939/2009  на  Комисията  от  7  октомври  2009  година  за 
определяне  на  коефициента  на  разпределение,  приложим  към  заявленията  за 
лицензии за внос, подадени от 25 септември до 2 октомври 2009 г., по силата на 
подквота  III  в  рамките  на  тарифната  квота  на  Общността  за  мека  пшеница  с 
качество, различно от високо, открита с Регламент (ЕО) № 1067/2008.

  
ДИРЕКТИВИ

 Директива 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 
2009 година относно обикновените съдове под налягане.

09.10.2009 г.   L 265  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  940/2009  на  Комисията  от  8  октомври  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  № 941/2009 на  Комисията  от  8  октомври  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) № 877/2009 
за 2009/2010 пазарна година.

 Регламент  (ЕО)  №  942/2009  на  Комисията  от  8  октомври  2009  година  за 
определяне  на  максималното  възстановяване  при износ на  масло  в  рамките  на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент  (ЕО)  №  943/2009  на  Комисията  от  8  октомври  2009  година  за 
определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в 
рамките  на  постоянната  тръжна  процедура,  предвидена  в  Регламент  (ЕО)  № 
619/2008.

 Регламент  (ЕО)  №  944/2009  на  Комисията  от  8  октомври  2009  година  за 
определяне на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 3-ата 
индивидуална  покана  за  търг  в  рамките  на  тръжната  процедура,  открита  с 
Регламент (ЕО) № 733/2009.

ДИРЕКТИВИ
 Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 година за налагане на 

задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт 
и/или нефтопродукти.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 8 ноември 2005 година относно подписването и временното 

прилагане  на  Споразумението  между  Европейската  общност  и  Република 
Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги.

 Споразумение  между  Европейската  общност  и  правителството  на  Република 
Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги.

 Решение  №  1/2009  на  Съвета  за  сътрудничество  ЕС—Южна  Африка  от  16 
септември  2009  година  във  връзка  с  изменението  на  приложения  IV  и  VI  към 
Споразумението  за  търговия,  развитие  и  сътрудничество  между  Европейската 
общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от 
друга страна, по отношение на някои селскостопански продукти.

 Решение на Съвета от 24 септември 2009 година за назначаване на заместник-
член от Италия в Комитета на регионите.

 Решение  на  Съвета  от  24  септември  2009  година  за  назначаване  на  член  от 
Ирландия в Комитета на регионите.

 Решение  на  Съвета  от  24  септември  2009  година  за  назначаване  на  четирима 
членове  и  седем  заместник-членове  от  Чешката  република  в  Комитета  на 
регионите.

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС
 Декларация на Нидерландия относно член 28 от рамковото решение.

Поправки
 Поправка на Регламент (ЕО) № 680/2009 на Съвета от 27 юли 2009 г. за изменение 

на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран (  ОВ L 
197, 29.7.2009 г.).

09.10.2009 г.   L 266  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  923/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16 

септември  2009  година  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1692/2006  за 
въвеждане  на  втората  програма  „Марко  Поло“  за  предоставяне  на  финансова 
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помощ от Общността за подобряване на екологичните постижения в системата на 
товарния транспорт („Марко Поло II“). 

 Регламент  (ЕО)  №  924/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16 
септември 2009 година относно презграничните плащания в рамките на Общността 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. септември 2009 г.

Издание за откритията и напредъка със слънчева енергия
PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
ЕС 1525

120-та среща на интерпарламентарния съюз
120th IPU ASSEMBLY
ЕС 1526

Европейски научни изследвания за образование и обучение
European Research on Education and Training
ЕС 1527

Годишен доклад за 2008 година относно безопасността на храната в ЕС
Better Training for Safer Food
ЕС 1528

Програма за културата за 2007-2013 година
The Culture Programme 2007-2013
ЕС 1529

Издание за приоритетите по време на Шведското председателство на Съвета на
Европейския съюз
The priorities of the European Economic and Social Committee during the Swedish Presidency
of the Council of the European Union
ЕС 1530

Издание за икономически анализи и мониторинг в изследването на политиките
на ЕС
Crest working group report on Industry - Led Competence Centres - Aligning academic/public
research with enterprises and industry needs
ЕС 1531

Издание на Агенцията за защита на основните права в ЕС относно мюсюлманите
Data in Focus Report - Muslims
ЕС 1532

Издание за равенството между половете и как това е транспозирано в
националното законодателство
EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law
ЕС 1533

Статистическо издание на Eurostat за 2009 година
Europe in figures - Eurostat yearbook 2009
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ЕС 1534

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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