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Тема на седмицата

Дебат в ЕП по бюджета на ЕС за 2010 година 

Във  вторник на 20.10.2009г. от  16  часа,  местно  време, 
евродепутатите  дебатираха  по  бюджета  на  ЕС  за  2010 
година. 

Евродепутатите от Комисията по бюджети на ЕП искат 
нарастване на бюджета   ЕС за следващата година до 127.5 
милиарда евро, в сравнение с предложените от Съвета 120.5 
милиарда и 122.3 милиарда от страна на Комисията.

Ключовата  цел  за  2010  година  е  преодоляване 
на икономическата криза. Според Комисията по бюджети на 

ЕП планът за възстановяване е нова мярка и трябва да бъде финансиран с нови средства, 
извън  многогодишната  финансова  рамка.   Парламентарната  комисия  поиска 
допълнителни  1.5  милиарда  евро  за  финансиране  на  енергийната  част  от  плана  за 
възстановяване: проекти за газова и електрическа инфраструктура,  за разположени в 
морето вятърни инсталации и за улавяне и съхранение на СО2.
За повече информация натиснете ТУК

Допълнителна информация :
На живо! 
Информационен бюлетин за сесията 
Съобщение за пресата на английски за заседанието на бюджетната комисия 
Приоритети в работата на евродепутатите в областта на бюджета 

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 23.10.2009г. се състоя среща на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с 
председателя  на  парламентарната  група  на  Християн-социалния  съюз  в  Ландтага  на 
германската провинция Бавария Георг Шмид.
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Годишна работна програма 

  На свое редовно заседание, проведено на 22 октомври 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., а 
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. 

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  свое  редовно  заседание   проведено  на  22  октомври  2009  г.,  Комисията  по 
европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските  фондове  разгледа  законопроект  за 
изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 902-01-24, внесен 
от  Министерски  съвет  на  09.10.2009  г.  Законопроектът  има  за  цел  въвеждането  в 
българското законодателство на някои от изискванията на Директива 96/82 ЕО на Съвета 
относно  контрола на опасностите  от  големи аварии,  които включват  опасни вещества 
(Севезо ІІ).

Новини от България свързани с ЕС

България и Румъния ще искат допълнителни субсидии за мляко

България и Румъния ще обединят усилията си и ще поискат от 
Европейската  комисия  да  отпусне  повече  средства  за 
млекопроизводителите  в  двете  страни  за  следващата  година, 
съобщава  Mediapool,  цитирайки  БНР.  На  заседанието  на  Съвета  на 

министрите по земеделие и рибарство на ЕС в Люксембург на 19.10.2009г. беше решено, 
че ще се отпуснат допълнително 280 млн. евро субсидии за млекопроизводителите в ЕС 
през 2010г. 

Министърът  на  земеделието  Мирослав  Найденов  заяви  на  25.10.2009г.,  че 
окончателната  сума  е  300  млн.  евро  и  от  тях  за  българските  производители  ще  се 
предвидят 3 млн. евро. 
"Отново най-бедните ще получат най-малко", коментира Найденов. 

Той посочи, че мотив за искане на допълнителни средства е фактът, че България и 
Румъния са в преходен период и имат две години за преструктуриране на млечните си 
сектори. Затова двете страни ще поискат процентът на средствата от ЕС да е по-голям и 
да съответства на процента на произведеното от тях мляко. 

Министърът увери, че от началото на декември 2009г. ще започне изплащането на 
предвидените 61 млн. лева за млекопроизводителите и системата за идентификация на 
животните ще работи. 
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Европейските външни министри се събират в Люксембург

На  26.10.2009г. и  27.10.2009г. в  Люксембург  министър  Румяна 
Желева ще участва в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси и 
външни отношения" на Европейския съюз, съобщават от МВнР. 
В рамките на сесия „Общи въпроси" министрите на външните работи 
на държавите-членки на ЕС ще обсъдят подготовката на Европейския 

съвет на 29-30 октомври 2009 г. по следните теми: институционални въпроси, в частност 
скорошното  влизане  в  сила  на  Договора  от  Лисабон;  позицията  на  ЕС  за  срещата  в 
Копенхаген  през  декември  2009  г.  по  климатичните  промени;  икономическата, 
финансовата  и  социалната  ситуация  след  предприетите  от  ЕС  мерки  за  справяне  с 
кризата; Стратегията на ЕС за Балтийския регион; нелегалната миграция.

В частта „Външни отношения" министрите ще дискутират развитието на процесите 
в Афганистан и Пакистан, Иран, Близкия изток, Шри Ланка, актуалната ситуация в Босна 
и Херцеговина. 

Източник:europa.bg

Договор от Лисабон 

Чешкият Конституционен съд може да забави становището си 
по жалбата за Лисабонския договор

Чешкият Конституционен съд обяви, че е възможно да забави 
произнасянето  на  заключението  си  относно  внесената  жалба  от 
страна  на  противниците  на  Лисабонския  договор  в  страната, 

съобщава „Хосподарске новини". 
Първоначално,  Конституционният  съд  трябваше  да  реши  дали  счита,  че 

Лисабонският  договор  съответства  на  конституцията  на  страната  най-късно  до 
27.10.2009г., припомня агенция „Фокус". Сега обаче се очаква окончателното становище 
на съда да не бъде обявено преди 30.10.2009г., поради предстоящата европейска среща, 
посветена на предизвикателствата пред Лисабонския договор.

Според  ежедневника,  причината  за  забавянето  с  няколко  дни,  отново  е  в 
държавния глава Вацлав Клаус,  който в петък 23.10.2009г. отбеляза две нови гледни 
точки, които ще изискват допълнително време, за да бъдат разгледани и взети предвид от 
съда.

Чехия  е  единствената  държава-членка  на  ЕС,  която  не  е  ратифицирала  новия 
европейски  договор.  Това  забавя  сформирането  на  новата  ЕК  и  извършването  на 
реформите, предвидени в договора. 

 
Източник:europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Понеделник, 19.10.2009г.

Alain  Lamassoure:  "Една  от  най-влиятелните  личности  в 
ЕП"

В тази статия e представен председателя на Комисията по 
бюджети  в  ЕП  Alain  Lamassoure,  бивш  френски  министър, 
определян от колеги и приятели като "работохолик" и "човек, на 
когото може да разчиташ".ТУК

Допълнителна информация :
Alain Lamassoure 
Комисията по бюджети 

 Кратък наръчник за пленарната сесия 

Пленарните сесии се провеждат в Страсбург 12 пъти в 
годината.  Към  тях  се  прибавят  още  шест  по-кратки 
(двудневни)  сесии,  които  се  провеждат в  Брюксел. Кратка 
информация  за  пленарната  сесия като:  основни  точки  от 
пленарните  заседания,  разпределение  на  местата  в 
пленарната зала, дневният ред може да се намери ТУК.

Допълнителна информация :
На живо! 
Дневният ред 
Информационен бюлетин за пленарната сесия 
Как да гледате пленарните заседания на ЕП на живо в Интернет? 

 Вторник, 20.10.2009г.

 Август 1989 : Балтийската верига и промените в Полша

На  23  август  1989  година  два  милиона  души  от  балтийските 
републики свързват ръцете си в жива верига, която се простира 
на 600 километра от Талин през Рига до Вилнюс, с настояване за 
суверенитет.  Поводът  е  50-годишнината  от  пакта  Молотов  - 

Рибентроп между Съветския съюз и Хитлерова Германия, който оставя Литва, Латвия и 
Естония в зоната на влияние на Съветите.ТУК

Допълнителна информация :
Видео за 20 години от промените 
ЕП призовава за отваряне на всички архиви в резолюция относно тоталитаризма 
Събитията на унгаро-австрийската граница от юни 1989 година - 20 години по-късно 

 Подкрепа за производителите на мляко

Напоследък се наблюдават ниски изкупни цени на млякото, 
спад в търсенето заради кризата, разгневени производители, 

Народно събрание
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-57491-187-07-28-901-20090626STO57490-2009-06-07-2009/default_bg.htm
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http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=BG&body=BUDG
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language=BG&partNumber=1&name=Lamassoure&id=1204
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-62268-292-10-43-901-20091009STO62246-2009-19-10-2009/default_bg.htm
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които изливат мляко по площадите и блокират улиците. В последните месеци кризата в 
бранша  застрашава  сериозно  производителите  на  млечни  продукти.  Евродепутати  от 
Комисията по селско стопанство обсъдиха на специално заседание на 19 октомври мерки 
в подкрепа на производителите на мляко. Еврокомисарят Mariann Fisсher Boel представи 
спешен план за сектора.ТУК

Допълнителна информация :
Комисия по земеделие 
Страница на ЕК за селскостопанска политика, на английски 

 Сряда, 21.10.2009г.

 1989 : година на революции. 20 години по-късно

Преди две десетилетия съветската империя в Централна и 
Източна Европа рухна. Хората излязоха по улиците, съветският 
лидер  Михаил  Горбачов  не  използва  сила  за  овладяване  на 
протестите. Днес, 20 години по-късно, страните от Централна и 
Източна Европа са част от ЕС. Поглед назад към бурните събития 

от историческата 1989 година.ТУК

Допълнителна информация :
Август 1989 : Балтийската верига и промените в Полша 
Събитията на унгаро-австрийската граница от юни 1989 година - 20 години по-късно 

 
Нова директива за опазване на дивите птици 

Дивите птици не познават граници, затова и опазването на 
застрашените  видове  изисква  транс-гранично  сътрудничество. 
Първата  европейска  директива  за  защита  на  дивите  птици  е 
приета през 1979 г. и представлява най-старият акт на европейско 
законодателство в областта на екологията, който още е в сила. В 

нея се ограничава лова, забранява се умишленото убиване и унищожаването на гнезда и 
яйца. Идеята е сега това законодателство да бъде актуализирано и опростено.ТУК

Допълнителна информация :
Необходими са мерки за съхраняване на дивата природа, смятат евродепутатите 
Новата директива 

 Четвъртък, 22.10.2009г.

 Наградата "Сахаров" за 2009 присъдена на "Мемориал"

Наградата на ЕП за свобода на мисълта "Сахаров" за 2009 
година бе присъдена на руската организация за защита на правата 
на  човека  "Мемориал"  и  на  нейните  трима  представители  Олег 
Орлов, Сергей Ковальов и Людмила Алексеева, както и на всички 
други защитници на правата  на човека в Русия.  Това съобщи  на 
22.10.2009г. в Страсбург председателят на Европейския Парламент 
Jerzy Buzek. Церемонията по връчване на наградата ще се състои на 

16 декември в Страсбург.ТУК

Народно събрание
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/015-62806-292-10-43-902-20091020STO62805-2009-19-10-2009/default_bg.htm
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/032-62802-327-11-48-904-20091020STO62801-2009-23-11-2009/default_bg.htm
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Допълнителна информация :
На живо! 
Страницата на наградата 
Човешките права в Русия - дискусия в Парламента 
Страницата на Мемориал 
Интервю с Олег Орлов на английски   

 Петък, 23.10.2009г.

10 неща, които да запомним от октомврийската пленарна 
сесия на ЕП
 

Обявяването  на  носителите  на  наградата  "Сахаров"  за 
2009,  първо  четене  на  проекта  за  бюджета  на  ЕС  за  2010, 
предстоящата  среща  на  върха  на  лидерите  на  ЕС.  Това  бяха 
водещите  теми  от  пленарната  сесия  през  октомври.  Кои  бяха 

останалите акценти? ТУК

Допълнителна информация :
Още снимки във Flickr 
Тематично досие за сесията 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

 

 Подпомагане на европейските млекопроизводители

При  одобрение  от  страна  на  министрите  на  икономиката  и 
финансите 280 милиона евро ще бъдат отпуснати за сектора на млякото 
през 2010 г.,  стана ясно след заседанието на Съвета на 19 октомври 
2009г.  Това е част от пакета извънредни мерки, приети от министрите 
на земеделието на ЕС, за да се стабилизира състоянието на пазара на 
мляко и да се окаже помощ на млекопроизводителите.ТУК

За повече информация:
Съобщение на Съвета за печата (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета

 Мляко в училище:за по-добро здраве на децата

По-здравословните  хранителни  навици  могат  да  допринесат  в 
борбата  с  нарастващите  проблеми,  свързани  с  наднорменото  тегло  и 
затлъстяването сред децата и младите хора.Поради това Министерствата 
на земеделието в Европа предоставят субсидии за разпространението на 
млечни продукти в учебните заведения по линия на европейската схема 
за предлагане на мляко в училищата.ТУК

За повече информация:

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

7

http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusid=410&lang=BG
http://video.consilium.europa.eu/index.php?sessionno=2524&pl=2&lang=EN
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=100&grp=15755&lang=BG&cmsId=339
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusid=409&lang=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-62272-292-10-43-901-20091009FCS62255-19-10-2009-2009/default_bg.htm
http://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157622501903529/show/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-62624-327-11-48-901-20091016STO62606-2009-23-11-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/multimedia/20091022MLT62999/media_20091022MLT62999.pdf
http://www.memo.ru/eng/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/015-61237-292-10-43-902-20090925STO61223-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=BG&id=42
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=bg
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Схема за предлагане на мляко в училищата (en/fr/de)
Програма „Училищно мляко“ — „Milk - Drink it up!“
Схема за предлагане на плодове в училищата (en/fr/de)

Икономика:  Постепенно  отменяне  на  политиките  за 
стимулиране

Въпреки  признаците  на  възстановяване,  все  още  не  е 
дошло времето да се  оттегли подкрепата,  която правителствата 
предоставиха на икономиката, обявиха министрите на финансите 
от ЕС в Люксембург на 20 октомври 2009г. Необходимо е обаче да 

се  изготви  координирана  стратегия  за  своевременно  оттегляне  от  политиките  за 
стимулиране,  така  че  всички  държави-членки  да  могат  да  започнат  да  подобряват 
публичните си финанси в следващите две години.ТУК

За повече информация:
Заключения на Съвета (pdf)
Съобщение на Съвета за печата (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета

 Към изграждане на екологично ефективна икономика

В  процеса  на  обсъждане  на  Лисабонската  програма  след 
2010 г. следва да се вземат предвид въпросите, свързани с околната 
среда. Това е основното послание в заключенията на Съвета, приети 
на  21 октомври 2009г.,  в  които  ЕС  се  приканва  да  използва 

възможността да обвърже устойчивото развитие с екологично ефективната икономика.ТУК

За повече информация:
Заключения на Съвета (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

 
Подкрепа  за  развитието  -  справяне  с  рецесията  и 
изменението на климата

От  22.10  –  24.10.2009г., в  Стокхолм около  4000 
участници от  1500 организации взеха участие в инициатива, 
посветена  на  усилията  на  ЕС  за  подпомагане  справяне  с 
рецесията и изменението на климата.

Тазгодишната проява е посветена на гражданите и развитието, а акцентът е върху 
последствията от глобалното затопляне и рецесията за по-бедните страни.

Въпреки че бедните страни имат най-малка вина, те са особено силно засегнати от 
икономическия спад и изменението на климата. ТУК

Повече по темата:

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://ec.europa.eu/news/external_relations/091019_bg.htm
http://video.consilium.europa.eu/index.php?lang=EN&sessionno=2514
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=89&grp=15769&lang=bg&cmsId=339
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusid=412&lang=BG
http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=&sessionno=2525&lang=EN
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=93&grp=15764&lang=BG&cmsId=339
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=93&grp=15759&lang=bg&cmsId=339
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusid=411&lang=BG
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm
http://drinkitup.europa.eu/index.php?id=3&L=5
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm


Седмичен бюлетин Брой 38
26.10.2009г.

Споделяне на отговорността в борбата с изменението на климата 
Развиващите се страни отчаяно се нуждаят от помощ 
ЕС помага на пострадалите по света 

Убежище – общи стандарти и по-добра ефективност

ЕС преразглежда своите правила за това кой има право на 
убежище и как страните да вземат това решение.

Целта е да се гарантира високо равнище на закрила за 
жертвите на преследвания, да се предотвратят измамите и да се 

постигне по-еднородно прилагане на законите в различните държави от ЕС. В момента се 
наблюдават  големи  различия  между  тях  по  отношение  на  процента  приети  молби  за 
убежище.

Повече по темата:
Нов живот за бежанците 
Общо управление в областта на убежището
Хуманно отношение към лицата, търсещи убежище 

 Нови правила за финансовите деривати

Предложения за нови правила отбелязват съществена промяна в 
подхода към дериватите.
ЕС обяви планове за регулиране на пазара на деривати - 
сложни финансови продукти, които бяха една от причините за 
започване на финансовата криза.
През 2010 г.  Комисията ще въведе правила за намаляване на 

риска,  който  тези  ценни  книжа  представляват  за  икономиката.  Това  са  последните 
предложения от поредица от мерки на ЕС за засилване на надзора върху финансовия 
сектор с цел предотвратяване на нова криза.ТУК

Повече по темата:
Уроци от кризата 
Европейската икономика се възстановява по-бързо от очакваното 
Банки и финанси – една година по-късно 

 
Бюрокрация – колкото по-малко, толкова по-добре

Предприятията в ЕС могат да спестят повече от 40 млрд. 
евро  съгласно  предложенията  за  намаляване  на 
административните формалности.

През 2007 г. Комисията си постави за цел до 2012 г. да 
намали  с  25  %  годишните  административни  разходи  за 
предприятията, произтичащи от разпоредби на ЕС.

Повече по темата:
За по-малко ДДС формалности 
Рязко намаление на таксите за търговски марки 
Нов план в подкрепа на малките фирми 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

9

http://ec.europa.eu/news/business/080626_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/business/090331_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/090129_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/090923_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/090914_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/091007_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/091022_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/081203_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/090218_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/090902_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/081111_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/090408_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/090710_bg.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_fr.htm
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 19.10.- 23.10.2009г.

Бюджет
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  относно  последващите 

мерки към решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението 
на  бюджета  за  2007  г.  (обобщение)  –  резолюции  на  Европейския  парламент, 
съставени  съгласно  член  276,  параграф  3  от  Договора  за  ЕО  и  член  180б  от 
Договора за Евратом, член 147 от Финансовия регламент и член 119, параграф 5 от 
Финансовия регламент за ЕФР - COM(2009)526 Досие на документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА -  Авторското  право  в  икономиката  на  знанието  - 

COM(2009)532 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  -  2-ри 

финансов доклад за финансовото изпълнение на Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — 2008 бюджетна година - COM(2009)547 
Досие на документа

⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО СЪВЕТА -  Втори 
ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА 
относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО — ФИНАНСОВА 
ГОДИНА 2008 — COM(2009)548 Досие на документа

Изследвания
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в 

областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2008 година - 
COM(2009)558 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  подписването  от  името  на 
Европейската общност и временното прилагане на Споразумението за научно и 
техническо  сътрудничество  между  Европейската  общност  и  правителството  на 
Фарьорските  острови,  асоцииращо  Фарьорските  острови  към  Седмата  рамкова 
програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие 
и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) - COM(2009)565 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  от  името  на 
Европейската общност на Споразумението за научно и техническо сътрудничество 
между  Европейската  общност  и  правителството  на  Фарьорските  острови, 
асоцииращо Фарьорските острови към Седмата рамкова програма на Европейската 
общност  за  научни  изследвания,  технологично  развитие  и  демонстрационни 
дейности (2007—2013 г.) - COM(2009)566 Досие на документа

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

на Грузия - COM(2009)523 Досие на документа
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  - 

Дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика 
- COM(2009)545 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=3148
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3131
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3154
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3153
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3150
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3155
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3147
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3136
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3137
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Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ ПЕТИ  ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ 

относно поддържането от някои трети страни на изискване за виза в нарушение на 
принципа на реципрочност в съответствие с член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) 
№ 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да 
притежават  виза,  когато  преминават  външните  граници  на  държавите-членки, 
както  и  тези,  чиито  граждани  се  освободени  от  това  изискване,  изменен  с 
Регламент (ЕО) № 851/2005 относно механизма за реципрочност - COM(2009)560 
Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно повторното въвеждане от страна на 
Канада  на  изискването  за  притежаване  на  виза  за  гражданите  на  Чешката 
република в съответствие с член 1, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 
539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да 
притежават  виза,  когато  преминават  външните  граници  на  държавите-членки, 
както  и  тези,  чиито  граждани  са  освободени  от  това  изискване,  изменен  с 
Регламент  (ЕО)  №  851/2005  на  Съвета  относно  механизма  за  реципрочност  - 
COM(2009)562 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията 
и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско 
удостоверение за наследство - COM(2009)154 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  ОТНОСНО 
РАЗРАБОТВАНЕТО  НА  ШЕНГЕНСКА  ИНФОРМАЦИОННА  СИСТЕМА  ОТ  ВТОРО 
ПОКОЛЕНИЕ (ШИС II) - Доклад за напредъка - януари 2009 г. — юни 2009 г. - 
COM(2009)555 Досие на документа

Рибарство и морско дело
⇒ СОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Развиване на международното измерение на интегрираната морска 
политика на Европейския съюз - COM(2009)536 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ДОКЛАД ЗА 
НАПРЕДЪКА НА ИНТЕГРИРАНАТА МОРСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕС -  COM(2009)540 Досие 
на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Към интегриране на морското наблюдение: Обща среда за обмен на 
информация за морската област на ЕС -  COM(2009)538 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  СЪВЕТА  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 
708/2007 относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в 
района видове - COM(2009)541 Досие на документа

Статистика
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

статистическите справки при автомобилен превоз на товари - COM(2009)530 Досие 
на документа

Народно събрание
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

17.10.2009 г. L 273

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  969/2009  на  Комисията  от  16  октомври  2009  година  за 

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

 Регламент (ЕО) № 970/2009 на Комисията от 16 октомври 2009 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на октомври 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно 
Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо.

 Регламент (ЕО) № 971/2009 на Комисията от 16 октомври 2009 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец октомври 2009 година в рамките на тарифните квоти, открити 
съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо.

 Регламент  (ЕО)  №  972/2009  на  Комисията  от  16  октомври  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 963/2009  за  определяне  на  вносните  мита  в 
сектора на зърнените култури, считано от 16 октомври 2009 година.

 Регламент (ЕО) № 973/2009 на Комисията от 16 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 2009/10 пазарна година.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/131/ЕО на Комисията от 16 октомври 2009 година за изменение на 

приложение VII към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно  оперативната  съвместимост  на  железопътната  система  в  рамките  на 
Общността.

РЕШЕНИЯ
 Решение на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16  септември  2009 година 

относно мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие 
с точка 26 от  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.  между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление.

ПОПРАВКИ
 Поправка на Регламент (ЕО) № 290/2009 на Европейската централна банка от 31 

март  2009  година  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  63/2002  (ЕЦБ/2001/18) 
относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите 
институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия 
(ЕЦБ/2009/7).

20.10.2009 г.   L   274  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  974/2009  на  Комисията  от  19  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)  №  975/2009  на  Комисията  от  19  октомври  2009  година  за 
изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, 
предназначени за контакт с храни.

 Регламент  (ЕО)  №  976/2009  на  Комисията  от  19  октомври  2009  година  за 
прилагане  на  Директива  2007/2/ЕО на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  по 
отношение на мрежовите услуги.

 Регламент (ЕО) № 977/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година относно 
одобряване на незначителни изменения на наименование, вписано в регистъра на 
храните с традиционно специфичен характер [Boerenkaas (ХТСХ)].

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 

2009  година  за  изменение  на  Директива  87/372/ЕИО  на  Съвета  за  честотните 
ленти,  които  ще  бъдат  запазени  за  координираното  въвеждане  на  обществени 
общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за 

мобилизиране  на  средства  от  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 
17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление.

 Решение на Комисията от 15 октомври 2009 година относно искането на Франция 
за освобождаване от данъка за превозните средства по член 6, параграф 2, буква 
б)  от  Директива  1999/62/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
заплащането на такси  от  тежкотоварни автомобили за  ползване  на определени 
инфраструктури (нотифицирано под номер C(2009) 7761).

 Решение на Комисията от 16 октомври 2009 година относно хармонизирането на 
радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне 
на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността (нотифицирано 
под номер C(2009) 7801).

 Решение  на  Комисията  от  16  октомври  2009  година  за  определяне  на  мерки, 
улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни средства чрез 
„единични  звена  за  контакт“  в  съответствие  с  Директива  2006/123/ЕО  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  услугите  на  вътрешния  пазар 
(нотифицирано под номер C(2009) 7806).

 Решение  на  Европейската  централна  банка  от  6  октомври  2009  година  за 
изменение  на  Решение  ЕЦБ/2007/7  относно  условията  на  TARGET2—ЕЦБ 
(ЕЦБ/2009/22).

20.10.2009 г.   L   275  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  978/2009  на  Комисията  от  20  октомври  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  №  979/2009  на  Комисията  от  20  октомври  2009  година  за 
определяне на коефициента на разпределение за издаването на лицензи за внос, 
заявени в периода от 1 до 7 октомври 2009 г., за захарни продукти в рамките на 
някои тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива 
лицензи.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Регламент (ЕО) № 980/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година относно 
установяване на забрана за риболова на бодлива акула във водите на ЕО от зона 
IIIa от страна на плавателни съдове под флага на Швеция.

 Регламент (ЕО) № 981/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година относно 
установяване на забрана за риболова на обикновен морски език в ICES зона IIIa, 
води  на  ЕО  от  IIIb,  IIIc  и  IIId  от  страна  на  плавателни  съдове  под  флага  на 
Швеция.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Комисията  от  13  октомври  2009  година  за  утвърждаване  на 

стандартните  формуляри  за  отчитане  на  резултатите  от  наблюдението  на 
съзнателното  освобождаване  в  околната  среда  на  генетично  модифицирани 
организми като продукти или като съставка на продукти с цел пускане на пазара 
съгласно  Директива  2001/18/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
(нотифицирано под номер C(2009) 7680).

 Решение  на  Комисията  от  20  октомври  2009  година  за  одобрение  на  някои 
национални програми за  контрола на салмонела при пуйки (нотифицирано под 
номер C(2009) 7735).

20.10.2009 г.   L   276  

РЕШЕНИЯ
 Решение  2009/747/ОВППС  на  Съвета  от  14  септември  2009  година  относно 

Правилника за персонала на Сателитния център на Европейския съюз.
 
2  2  .10.2009 г.   L   277  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  982/2009  на  Комисията  от  21  октомври  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  №  983/2009  на  Комисията  от  21  октомври  2009  година  за 
разрешение  и  отхвърляне  на  дадени  здравни  претенции  за  храните,  които  се 
отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата.

 Регламент  (ЕО)  №  984/2009  на  Комисията  от  21  октомври  2009  година  за 
отхвърляне на здравни претенции за храните, различни от тези, които се отнасят 
до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата.

 Регламент (ЕО) № 985/2009 на Комисията от 21 октомври 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания — Hajdúsági torma (ЗНП).

 Регламент (ЕО) № 986/2009 на Комисията от 21 октомври 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания — Traditional Grimsby Smoked Fish (ЗГУ).

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 14 октомври 2009 година за назначаване на генералния 

секретар,  върховен  представител  за  Общата  външна  политика  и  политика  на 
сигурност, на Съвета на Европейския съюз за периода от 18 октомври 2009 г. до 31 
октомври 2009 г.

 Решение  на  Съвета  от  14  октомври  2009  година  за  назначаване  на  заместник 
генерален секретар на Съвета на Европейския съюз за периода от 18 октомври 
2009 г. до 31 октомври 2009 г.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Решение  на  Комисията  от  21  октомври  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на 
месната  и  млекопреработвателната  промишленост  (нотифицирано  под  номер 
C(2009) 7929).

 23.10.2009 г.   L   278  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 989/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 година за изменение 

на Регламент (ЕО) № 661/2008 за налагане на окончателно антидъмпингово мито 
върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия.

 Регламент  (ЕО)  №  990/2009  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕО) № 991/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски  указания  —  Schwäbische  Maultaschen  или  Schwäbische 
Suppenmaultaschen (ЗГУ).

 Регламент  (ЕО)  №  992/2009  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за 
изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 73/2009 за установяване на 
общи  правила  за  схеми  за  директно  подпомагане  в  рамките  на  Общата 
селскостопанска политика.

 Регламент  (ЕО)  №  993/2009  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за 
определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото 
месо.

 Регламент  (ЕО)  №  994/2009  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за 
определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо.

 Регламент  (ЕО)  №  995/2009  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за 
определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата.

 Регламент (ЕО) № 996/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година относно 
определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо.

 Регламент  (ЕО)  №  997/2009  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за 
определяне  на  възстановяванията  при  износ  в  сектора  на  млякото  и  млечните 
продукти.

 Регламент  (ЕО)  №  998/2009  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за 
непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната 
тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕО) № 999/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година по силата на 
който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕО) № 1000/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

 Регламент  (ЕО)  №  1001/2009  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за 
определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, 
изнасяни  под  формата  на  стоки,  които  не  са  включени  в  приложение  I  към 
Договора.

 Регламент  (ЕО)  №  1002/2009  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за 
определяне  на  размери  на  възстановяванията,  приложими  за  мляко  и  млечни 
продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I 
към Договора.
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РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 21 октомври 2008 година относно мярка за държавна 

помощ  C  10/08  (ex  NN  7/08),  приведена  в  действие  от  Германия  за 
преструктурирането на IKB Deutsche Industriebank AG (нотифицирано под номер 
C(2008) 6022).

 Решение  на  Комисията  от  16  октомври  2009  година  за  дерогация  от  Решение 
2001/822/ЕО на Съвета по отношение на правилата за произход за приготвени и 
консервирани скариди от Гренландия (нотифицирано под номер C(2009) 7813).

 Решение  на  Комисията  от  21  октомври  2009  година  относно  разширяване  на 
употребата на масло от водорасли, получено от микроводорасли Ulkenia sp., като 
нова  хранителна  съставка  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 258/97  на  Европейския 
парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 7932).

 Решение  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  относно  разширяване  на 
употребата  на масло  от  водорасли,  получено от  микроводорасли  Schizochytrium 
sp.,  като  нова  хранителна  съставка  съгласно  Регламент  (ЕО)  №  258/97  на 
Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 7933).

 Решение на Комисията от 22 октомври 2009 година за изменение на приложение I 
към Решение 2004/233/ЕО по отношение на вписването за Дания в списъка на 
лабораториите,  на  които  е  разрешено  да  контролират  ефикасността  на 
ваксинирането против бяс при някои месоядни домашни животни (нотифицирано 
под номер C(2009) 7951).

 Решение на Комисията от 22 октомври 2009 година за определяне на нетните суми, 
получени в резултат на прилагането на доброволната модулация в Португалия за 
календарните години 2010, 2011 и 2012 (нотифицирано под номер C(2009) 8031).

 Решение  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2009/379/ЕО  за  определяне  на  сумите,  предоставяни  на  ЕЗФРСР  съгласно 
регламенти (ЕО)  № 1782/2003,  (ЕО)  № 378/2007,  (ЕО)  № 479/2008 и  (ЕО)  № 
73/2009 на Съвета, и на сумите, предоставяни за разходи на ЕФГЗ.

 Решение  на  Комисията  от  22  октомври  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2006/636/ЕО относно фиксиране на разбивки по години и по държави-членки на 
сумата на помощта от Общността за развитие на селските райони в периода от 1 
януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.(нотифицирано под номер C(2009) 8033).

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
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Седмичен бюлетин Брой 38
26.10.2009г.

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 транспонирано 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
ЕС 1534

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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