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Тема на седмицата

ЕС попълва нови висши постове

Европейските  лидери  избраха  белгийския  министър-
председател  за  първи  постоянен  председател  на  ЕС. 
Комисарят  по  търговията  Катрин  Аштън  от  Обединеното 
кралство заема длъжността външен министър.
След напрегнати преговори на историческа среща на Съвета 

на ЕС, решението за избор на белгийския министър-председател Херман Ван Ромпой и 
комисар Аштън беше единодушно.

Председателят  Барозу  поздрави  двамата  избрани.  „Мисля,  че  е  невъзможно 
Европейският съюз да избере по-подходящи личности за свои лидери.“

Християн-демократ  и  икономист  по  образование,  62-годишният  Ван  Ромпой 
заемаше поста  министър-председател  на  Белгия почти  година.  Мнозина му приписват 
постигането  на  стабилност  в  страната  предвид  напрежението  между  френско-  и 
фламандскоговорящите общности.

„Не съм се борил за този висок пост. По никакъв начин не съм се опитвал да го 
получа. От тази вечер обаче ще го поема с убеждение,“, заяви той.

В съгласие с Европейската комисия, Съветът назначи 53-годишната Катрин Аштън 
за  върховен  представител  на  ЕС  по  въпросите  на  външните  работи  и  политиката  на 
сигурност. Тя е член на лейбъристката партия в Обединеното кралство и ще заема също и 
поста заместник-председател на Комисията, която е в процес на формиране.

Двата поста са създадени чрез одобрения неотдавна Лисабонски договор, който 
цели да засили ролята на ЕС на световната сцена и да рационализира процеса на вземане 
на решения в Съюза.

Мандатът  на  новия  председател  на  Европейския  съвет  ще  бъде  две  години  и 
половина. Позицията на постоянен председател ще замени ротационното председателство 
на  една  от  държавите-членки  при  председателстване  на  най-важните  срещи  на 
Европейския съвет.

Основните отговорности на г-н Ван Ромпой ще включват ролята на председател на 
срещите на Съвета и на представител на Европейския съюз на световната сцена. Освен 
това  той  ще  представлява  Съвета  при  отношенията  му  с  останалите  европейски 
институции.

Катрин Аштън ще може да предлага мерки, свързани с отбраната и сигурността. 
Нейна задача ще бъде също и изграждането на мрежа от дипломати по света, които да 
подпомагат работата на новия кабинет.

Г-жа Аштън твърди,  че е била изненадана от своята номинация, която все още 
предстои да бъде одобрена от Европейския парламент. „Поласкана съм и се гордея, че ми 
бе предложено да поема този пост.“

„Ще  се  постарая  да  бъда  достоен  представител  на  европейските  ценности  по 
света.“

Длъжността  върховен  представител  обединява  в  едно  два  съществуващи 
портфейла:  върховен  представител  за  общата  външна  политика  и  политиката  на 
сигурност и комисар по външните отношения.

Изборът  на  кандидатите  става  официален  с  влизането  в  сила  на  Договора  от 
Лисабон на 1 декември.

Източник: Страницата на Европейската комисия
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Събития в Народното събрание

Предстоящи събития 

Председателят  на  Народното  събрание 
Цецка Цачева ще участва на 23 ноември 2009 г. 
във  Виена  в  юбилейната  конференция, 
посветена  на  130-та  годишнина  от 
установяването на дипломатическите отношения 
между  България  и  Австрия.  Форумът  е 
организиран  съвместно  от  Института  за 
Дунавския  регион  и  Централна  Европа, 
Дипломатическата  академия  –  Виена  и 
посолството на България в Република Австрия.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  18  ноември  2009г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските  фондове  обсъди  и  прие  становище  по  законопроект  №  902-01-
42/11.11.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия 
и изделия и технологии с двойна употреба.

На 18 ноември 2009г. Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, 
младежта и  спорта  разгледа  Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  защита 
срещу домашно насилие, № 902-01-35, внесен от Министерския съвет на 23.10.2009 г. и 
след  като  направи  три  предложения  до  водещата  комисия,  го  прие  единодушно. 
Предложенията  се  отнасяха  до  кръга  на  лицата,  задължени  да  информират  за 
констатирано от тях насилие върху деца.

На 18 ноември 2009г. Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 
обсъди  Законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  възобновяемите  и 
алтернативните  енергийни  източници  и  биогоривата,  №  902-01-29,  внесен  от 
Министерския съвет на 10.10.2009 г., и го прие на второ четене.

На 19 ноември 2009 г.  Комисията по правни въпроси   разгледа на първо четене 
законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 902-
01-47,  внесен  от  Министерския съвет  на  18  ноември  2009  г.  В  законопроекта  са 
предложени  промени,  свързани  с  прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  1073/1999  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  25  май  1999  г.  относно  разследванията, 
провеждани  от  Европейската  служба  за  борба  с  измамите.  Към  писмените 
доказателствени средства са добавени и други документи, включително приложените към 
докладите относно разследвания на Европейската служба за борба с измамите.

На 19 ноември 2009г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на 
първо  четене законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  събранията, 
митингите  и  манифестациите,  № 954-01-43,  внесен  от  Ивайло  Георгиев  Тошев,  Емил 
Йорданов  Радев  и  Красимир  Георгиев  Ципов  на  10.11.2009  г.  С  цел  да  се  приведе 
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националното  законодателство  в  съответствие  с  решение  по  делото  „Иванов  и  други 
срещу България”, постановено през 2005 г. от Европейския съд по правата на човека се 
налагат изменения и допълнения в Закона за събранията, митингите и манифестациите, 
които са направени с внесения законопроект. 

 На 19 ноември 2009 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа   на второ четене 
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона  за акцизите и данъчните складове 
№ 902-01-34,  внесен от  Министерския  съвет  на 20.10.2009 г.  ,  който има за  цел да 
приведе  вътрешното законодателство  в тази област в съответствие с  разпоредбите на 
Приложение VІ „Списък  по чл.23 на Акта за присъединяване на Република България към 
ЕС, на Директива 2008/118/ЕО на Съвета,  на  Директива 2003/96/ЕО на Съвета и на 
Регламент (ЕО) 2009/694 на Комисията. 

Комисията по бюджет и финанси  разгледа на второ четене и проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 902-01-33, 
внесен  от   Министерския  съвет  на  20.10.2009  г.,  който  има  за  цел  да   приведе 
българското законодателство в съответствие с правото на  ЕС, съгласно изискванията на 
започнати  срещу  България  две  процедури  за  неизпълнение  на  задълженията 
(infringement),  инициирани  на  основание   чл.  227  от  Договора  за  създаване  на 
Европейската общност.  Със законопроекта се прави предложение за промяна в реда за 
облагане на дохода при източника, получаван от чуждестранни лица от ЕС и от лица от 
държави  членки  на  Европейското  икономическо  пространство  (Исландия,  Норвегия  и 
Лихтенщайн).  Предлага  се   и  отмяна   на   съществуващото  в  закона  изискване, 
чуждестранните лица,  които предоставят услуги на територията на България (основно 
застрахователи),   без  да  са  установени   на  територията  на  страната,  да  изготвят 
финансови отчети, според българското законодателство за получените от тях доходи от 
България.  С промяната  посочените  чуждестранни лица ще имат  задължение само  да 
декларират получения доход, без да бъдат регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

Новини от България свързани с ЕС

България е сред страните с най-рязко увеличение на кредитния риск

България,  Словакия,  Полша  и  Чехия  са  сред  седемте  държави, 
отчитащи най-рязко увеличаване на кредитния риск в страните, следени от 
американската агенция за финансова информация Блумбърг, предаде „Дойче 

веле". 
Към високите кредитни рискове в тези страни се добавя и зависимостта от кредити 

в чуждестранна валута. Потребителите и компаниите в Латвия, Литва, Естония, Унгария, 
Чехия и Полша са теглили кредити в евро с по-ниски лихви спрямо кредитите в собствена 
валута, след като страните се присъединиха към ЕС през 2004 година. 

През 2007 г. Румъния и България последваха примера им. Поддържането на тези 
валутни режими обаче, според агенцията, е излязло скъпо, тъй като правителствата е 
трябвало да намалят бюджетните си разходи, за да спазят правилата на ЕС.

 Брюксел заведе дело срещу България заради софийския боклук
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Европейската комисия завежда дело срещу България, тъй като страната не прилага 
правилно законодателството на ЕС в областта на отпадъците, съобщава Рапид. Делото е 
по повод липсата на подходящи съоръжения за депониране на отпадъците в столицата, 
град София. България би следвало да разполага с подходяща мрежа от инсталации за 
депониране на отпадъците към момента на своето присъединяване към ЕС на 1 януари 
2007 г.  София обаче продължава да разчита на старото сметище в Суходол, което не 
отговаря  на  изискванията.  Общността  може  да  предостави  финансиране  за 
осъвременяване на инфраструктура за управление на отпадъците в столицата. Въпреки 
усилията  на  българските  власти  да  направят  стратегически  нови  инвестиции  обаче, 
решението на проблема се отлага с няколко години.  За повече информация натиснете 
ТУК.

 България усвоява 1,2 милиарда евро по ОП "Човешки ресурси" до 
2013 г.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов обяви 
на 19.11.2009г. в Свищов, че през 2010 г. се предвижда да бъдат усвоени 
над 250 милиона лева повече от усвоените през 2009 г. по ОП "Човешки 

ресурси".  Те ще са по програмата за обучение,  квалификация и преквалификация на 
безработните и с тях ще се подпомагат и заетите лица и бизнесът.

До  2013  г.  страната  ни  трябва  да  разпредели  по  проекти  по  програмата  1,2 
млрд.евро, предава агенция „Фокус".

Министър  Младенов  поясни,  че  до  27  юли 2009г. по  оперативната  програма 
"Човешки  ресурси"  са  били  усвоени  31  милиона  лева,  като  два  месеца  новото 
ръководство на министерството е усвоило 100 милиона лева.

Министърът започна регионални срещи, чиято цел е чрез социалния диалог да се 
обединят усилията на държавата и на местната власт заедно със социалните партньори - 
в лицето на синдикатите и работодателите, и така да се насърчава диалогът за съвместно 
решаване на проблемите в условията на икономическа криза.

 Източник:europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 16.11.2009г.

Споразумение по пакета за електронните комуникации

Властите ще могат да прекъсват достъпа до интернет при 
нарушения на интелектуалната собственост само след "честна и 
безпристрастна"  процедура,  която  включва  и  изслушване  на 
въпросните  потребители.  Това  е  основата  около,  която  се 
споразумяха  представителите  на  ЕП  и  Съвета  в  началото  на 
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ноември.  След  почти  две  години  законодателна  дейност  Парламентът  ще  гласува  по 
законодателния  пакет  за  електронните  комуникации  на  24  ноември  в  Страсбург. За 
повече информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Предистория 
Съобщение за пресата 

 Сряда, 18.11.2009г.

 
Генералният секретар на НАТО призова за засилено 
сътрудничество с ЕС

Генералният секретар на НАТО Anders Fogh Rasmussen 
говори за сътрудничеството между ЕС и НАТО, отношенията с 
Русия  и  Афганистан,  в интервю,  което  даде  специално  за 
екипа на  Интернет  страницата  на  Европейския  Парламент  . 
Бившият  датски  премиер  пое  ръководството  на  НАТО  на  1 

август 2009 година. За повече информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Парламентарна Комисия по сигурност и отбрана 
НАТО 
Европейската политика за сигурност и отбрана 

 Четвъртък, 19.11.2009г.

Командващият  операцията  "Аталанта"  пред 
евродепутатите 

Аталанта  е  името  на  операцията  на  ЕС  срещу 
пиратството  край  бреговете  на  Сомалия.  Какви  са 
предизвикателствата  пред първата военноморска мисия под 
командването  на  ЕС?  Командващият  операцията 
контраадмирал Peter Hudson бе в Парламента тази седмица и 

говори за актуалното положение пред евродепутатите. За повече информация натиснете 
ТУК.
Допълнителна информация :
Скенери за проверка по летищата, морското пиратство 
Съобщение за пресата - на английски 
Евродепутати за мисията "Аталанта" 

Програмата  от  Стокхолм  -  баланс  между  свобода  и 
сигурност

ЕС  трябва  да  намери  точния  баланс  между 
гаранциите за сигурност и основните права на гражданите. 
Това бе едно от посланията на съвместната парламентарна 
среща  на  членовете  на  ЕП  с  депутати  от  националните 

парламенти. В центъра на срещата, която се състоя в началото на изминалата седмица, бе 
програмата от Стокхолм за насърчаване на правата на гражданите,  на демократичния 
контрол и сигурността в Европа. За повече информация натиснете ТУК.
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/016-64467-320-11-47-902-20091113STO64424-2009-16-11-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/031-44387-350-12-51-903-20081211STO44303-2008-15-12-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/031-64524-320-11-47-903-20091116IPR64522-16-11-2009-2009-false/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-39967-350-12-51-901-20081020STO39966-2008-15-12-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/031-64468-320-11-47-903-20091113STO64429-2009-16-11-2009/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=261&lang=bg
http://www.nato.int/cps/en/SID-EF98BF75-B123D990/natolive/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do;jsessionid=00136AC6B54139AD37FD9758F71A2695.node1?language=BG&body=SEDE
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/031-64466-320-11-47-903-20091113STO64420-2009-16-11-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/052-63798-309-11-45-909-20091105IPR63793-05-11-2009-2009-true/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/background_page/058-64358-313-11-46-909-20091112BKG64357-09-11-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/058-64461-320-11-47-909-20091113STO64409-2009-16-11-2009/default_bg.htm
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Допълнителна информация :
Съобщение за пресата на английски 
Програма на срещата 

 Петък, 20.11.2009г.

Две нови лица начело на ЕС

"Нашият  дълъг  вътрешно  институционален  дебат  почти 
приключи.  Европейският  Съюз  сега  може  да  се  концентрира 
върху  значимите  теми,  пред  които  са  изправени  нашите 
граждани."  С  тези  думи  председателят  на  ЕП  Jerzy  Buzek 
приветства издигането на Herman Van Rompuy за Председател 

на  Европейския  съвет  и  на  Catherine  Ashton  за  Върховен  представител  на  Съюза  по 
въпросите  на  външните  работи  и  политиката  на  сигурност. За  повече  информация 
натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Нов парламентарен мандат, нова Европейска Комисия 
Страницата на председателя на ЕП 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Помощ за Сомалия

Във  връзка  със  засиления  ангажимент  на  ЕС  в 
Сомалия, на 17 ноември 2009г. министрите от ЕС в областта 
на външните работи и отбраната постигнаха споразумение 
относно концепция за обучение на сомалийските служби за 
сигурност.Това  решение  бе  взето  в  отговор  на  искането, 
отправено  от  преходното  правителство  в  Могадишу.Вече 
може  да  започне  изпълнението  на  плана  за  мисия  с  цел 
обучение.

По предварителни оценки, за обучението на 1000 до 
2000  сомалийски  полицейски  служители  и  войници  са  необходими  максимум 
200 обучаващи от ЕС. Очаква се операцията да бъде осъществена в Уганда със съгласието 
на угандийското правителство.

Мисията се основава на факта, че борбата с пиратството по море може да постигне 
успех  само  след  като  е  овладяно  положението  на  сушата.  Поради  това  проектът  ще 
предостави  подкрепа  на  операцията  за  морска  сигурност  „Atalanta“.  Новите  сили  за 
сигурност  следва  да  спомогнат  за  възстановяване  на  стабилността  и  мира  и  за 
подпомагане на развитието в тази разкъсана от войната страна.

В  рамките  на  операция  „Atalanta“  ЕС  изпълнява  важна  роля  в  борбата  с 
пиратството в региона. Ето защо Съветът се готви да удължи мандата на операцията с 
още една година. От декември 2008 г. плавателни съдове на ЕС патрулират водите по 
сомалийското  крайбрежие,  за  да  защитават  корабите  от  пиратски  действия.  Това  се 
отнася по-конкретно за корабите, наети от Световната програма на ООН по прехраната за 
доставка на храни за разселените лица в Сомалия. Ежедневната прехрана на 1,5 милиона 
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http://www.ep-president.eu/view/en/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-63220-299-10-44-901-20091026STO63219-2009-26-10-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-64470-320-11-47-901-20091113STO64437-2009-16-11-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/1209
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-64530-320-11-47-901-20091116IPR64527-16-11-2009-2009-false/default_bg.htm
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души се осигурява благодарение на благополучно пристигналите конвои с хранителни 
помощи.

Съветът  подчерта,  че  е  важно  сомалийското  правителство  да  поеме  своята 
отговорност за силите за сигурност, и изтъкна явната му ангажираност с изграждането на 
жизнеспособен и устойчив сектор за сигурност. Съветът също изтъкна, че усилията на ЕС 
трябва да бъдат тясно координирани с всички участници в процеса, по-конкретно ООН и 
Африканския съюз.
За повече информация:
Съобщение на Съвета за печата (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета
Европейска политика за сигурност и отбрана
EU NAVFOR Somalia/Atalanta

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

 70  %  от  измамническите  сайтове  за  сваляне  на 
мелодии  за  мобилни  телефони  са  коригирани  или 
закрити след разследване на ЕС

Властите провериха 301 сайта за услуги за мобилни 
телефони в  рамките на акция на ЕС срещу подвеждащи 
потребителите практики.

Досега 54 сайта са закрити, а 159 са „прочистени“, 
тоест - принудени да коригират практиките, нарушаващи 

законодателството за защита на потребителите в ЕС. В резултат на разследването Италия 
глоби девет доставчици на съдържание и мобилни оператори общо с около 2 млн. евро. 
За повече информация натиснете ТУК.
Повече по темата:
Действия на ЕС по отношение на мобилните телефони 
Голям пробив за изпращащите текстови съобщения от чужбина 
Справедливост за ползващите мобилни телефони 

 ЕС харчи повече за научни изследвания

Две компании от ЕС са сред най-големите инвеститори в света в 
научни изследвания и технологии.

Въпреки  икономическата  криза  европейските 
предприятия  са  похарчили  средно  с  8,1  %  повече  за 
научноизследователска  и  развойна  дейност  (НИРД)  през 
2008  г.,  отколкото  през  2007  г.  –  приблизително  същото 

увеличение за втора поредна година.
Американските и японските фирми, най-големите съперници на ЕС в инвестициите 

в тази област, също са изразходвали повече от преди за създаване на нови продукти, но 
увеличението е само 5,7 % и 4,4 % съответно. За повече информация натиснете ТУК.
Повече по темата:
Творчески решения 
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http://ec.europa.eu/news/eu_explained/081224_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/science/091116_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/080717_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/090422_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kuneva/faq_cellphone_en.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/091117_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1518&lang=bg
http://consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=261&lang=bg
http://video.consilium.europa.eu/index.php?sessionno=2571&pl=2&lang=EN
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=71&grp=15918&lang=bg&cmsId=339
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По-добри перспективи за изследователите 
Sharing knowledge to boost business 
Промените са под контрол 
По-високи оценки за иновациите в ЕС 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

 Пленарната сесия на ЕП (23-26 ноември 2009г.)

 Законодателният  пакет  за  телекомуникационните 
правила  в  ЕС,  компенсации  на  пътниците  при  фалит  на 
авиокомпании, дебат по правилата за създаване на зони за 
непушачи в държавите-членки. Това са някои от темите, които 
ще  бъдат  на  вниманието  на  евродепутатите  по  време  на 
ноемврийската пленарна сесия на ЕП в Страсбург, за периода 

23-26.11.2009г. 
Сред акцентите на пленарната сесия е гласуването на решение за етикетиране 

на новите автомобилни гуми в Европа, така че потребителите да могат да изберат най-
екологичните модели.

Очаква се още депутатите да призоват правителствата на ЕС да издигнат за свой 
приоритет  постигането  на  успех  на  срещата  на  върха  през  декември в  Копенхаген 
за опазване на климата. 

Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент (23-26 
ноември 2009 г., Страсбург) 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 16.11.-20.11.2009 г.

Външни отношения
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол към Евро-

средиземноморското  споразумение  между  Европейските  общности  и  техните 
държави-членки, от една страна, и Република Тунис,  от друга страна, за да се 
вземе  предвид  присъединяването  на  Република  България  и  на  Румъния  към 
Европейския съюз - COM(2009)620 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на 
протокол  към  Евро-средиземноморското  споразумение  между  Европейските 
общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга 
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3249
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-64472-320-11-47-901-20091113FCS64439-16-11-2009-2009/default_p001c001_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-64472-320-11-47-901-20091113FCS64439-16-11-2009-2009/default_p001c001_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/science/090122_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/science/091113_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/science/080410_1_en.htm
http://ec.europa.eu/news/science/080528_1_bg.htm
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страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на 
Румъния към Европейския съюз - COM(2009)621 Досие на документа

Околна среда
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  -  За 

определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства 
като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства – COM(2009)593 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - НАПРЕДЪКЪТ 
КЪМ  ПОСТИГАНЕ  НА  ЦЕЛИТЕ  ПО  ПРОТОКОЛА  ОТ  КИОТО  (доклад,  подготвен 
съгласно изискването в член 5 от Решение 280/2004/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в 
Общността  и  за  прилагане  на  Протокола  от  Киото)  -  COM(2009)630 Досие  на 
документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО 
ПРИЛАГАНЕ  НА  ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО  НА  ОБЩНОСТТА  В  ОБЛАСТТА  НА 
ОТПАДЪЦИТЕ - Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците, Директива 91/689/ЕИО 
относно опасните отпадъци, Директива 75/439/ЕИО относно отработените масла, 
Директива  86/278/ЕИО относно  утайки от  отпадъчни води,  Директива 94/62/ЕО 
относно  опаковките  и  отпадъците  от  опаковки,  Директива  1999/31/ЕО  относно 
депонирането  на  отпадъци  и  Директива  2002/96/ЕО  относно  отпадъци  от 
електрическо  и  електронно  оборудване  -  ЗА  ПЕРИОДА  2004—2006  г.  - 
COM(2009)633 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ ЗЕЛЕНА  КНИГА  относно  събирането  на  доказателства  по  наказателноправни 

въпроси от една държава-членка по искане на друга и гарантирането на тяхната 
допустимост - COM(2009)624 Досие на документа

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  Глобален  мониторинг  на  околната  среда  и  сигурността  (ГМОСС): 
предизвикателства и следващи стъпки, отнасящи се до космическия компонент - 
COM(2009)589 Досие на документа

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Съставни  елементи  на  едно  ново  партньорство  между  ЕС  и 
отвъдморските страни и територии (ОСТ) - COM(2009)623 Досие на документа

Разширяване
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Косово 

към осъществяване на своята европейска перспектива - COM(2009)534 Досие на 
документа

Статистика
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

от […] относно статистиката на отпадъците - COM(2009)535 Досие на документа
Народно събрание
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3256
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3241
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3247
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3263
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3254
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3254
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3246
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3250
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Транспорт
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ПРОГРАМА 

SAFA НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ - COM(2009)627 Досие на документа
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 

общите  правила  за  разпределяне  на  слотовете  на  летищата  в  Общността  - 
COM(2009)634 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО 
ПРИЛАГАНЕТО  НА  ДИРЕКТИВА  2000/53/EC  ОТНОСНО  ИЗЛЕЗЛИТЕ  ОТ  УПОТРЕБА 
ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА  -  ЗА  ПЕРИОДА  2005—2008  г.  -  COM(2009)635 Досие  на 
документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

14.11.2009 г. L 300

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1069/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 

21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични 
животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от 
човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните 
животински продукти).

 Регламент  (ЕО)  №  1070/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
21 октомври  2009 година  за  изменение  на  регламенти  (ЕО)  № 549/2004,  (ЕО) 
№ 550/2004,  (ЕО)  № 551/2004  и (ЕО)  № 552/2004  с  цел  подобряване  на 
функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система. Текст от 
значение за ЕИП.

 Регламент  (ЕО)  №  1071/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
21 октомври  2009 година  за  установяване  на  общи правила  относно  условията, 
които  трябва  да  бъдат  спазени  за  упражняване  на  професията  автомобилен 
превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета. Текст от значение за 
ЕИП.

 Регламент  (ЕО)  №  1072/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
21 октомври  2009 година  относно  общите  правила  за  достъп  до  пазара  на 
международни автомобилни превози на товари.

 Регламент  (ЕО)  №  1073/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
21 октомври 2009 година относно  общите правила за  достъп до  международния 
пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006.

17.11.2009 г. L 301

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1095/2009  на  Комисията  от  16  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  №  1096/2009  на Комисията от  16  ноември  2009  година относно 
разрешителното  за  ензимния  препарат  ендо-1,4-бета-ксиланаза,  получен  от 
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Aspergillus  niger  (CBS 109.713),  като фуражна добавка за пилета за угояване и 
разрешителното за нова употреба на препарата като фуражна добавка за патици 
(притежател на разрешителното  BASF SE)  и за изменение на Регламент  (ЕО)  № 
1458/2005.

 Регламент  (ЕО)  №  1097/2009  на  Комисията  от  16  ноември  2009  година  за 
изменение  на  приложение  II  към  Регламент  (ЕО)  №  396/2005  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  по  отношение  на  максимално  допустимите  граници  на 
остатъчни вещества от диметоат,  етефон, фенамифос,  фенаримол,  метамидофос, 
метомил, ометоат, оксидеметон метил, процимидон, тиодикарб и винклозолин във и 
върху определени продукти.

 Регламент  (ЕО)  №  1098/2009  на  Комисията  от  16  ноември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  2535/2001  относно  определяне  на  подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на 
режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от  10  декември  2008  година относно мярка за помощ  C 

11/08  (ex  N 908/06),  планирана  от  Полша в  полза  на  BVG Medien  Beteiligungs 
GmbH.

 Решение на Комисията от  17  юни  2009  година относно държавна помощ C 33/08 
(ex  N  732/07)  за  научноизследователска  и  развойна  дейност  на  Volvo  Aero 
Corporation, която Швеция възнамерява да приведе в действие.

 Решение  на  Комисията  от  13  ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2004/4/ЕО относно разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни 
мерки срещу разпространението на  Pseudomonas solanacearum  (Smith) Smith  по 
отношение на Египет.

17.11.2009 г. L 302

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  № 1060/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 

16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг.

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2009/65/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  13 юли 

2009 година  относно  координирането  на  законовите,  подзаконовите  и 
административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране 
в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК). Текст от значение за ЕИП.

 Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 
2009 година за изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по 
отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи 
на собствения капитал,  големи експозиции,  надзорна уредба и управление при 
кризи.

18.11.2009 г. L 303

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1099/2009  на  Съвета  от  24  септември  2009  година  относно 

защитата на животните по време на умъртвяване.
 Регламент (ЕО) № 1100/2009 на Съвета от 17 ноември 2009 година за прилагане 

на  член  7,  параграф  2  от  Регламент  (ЕО)  №  423/2007  относно  ограничителни 
мерки срещу Иран и за отмяна на Решение 2008/475/ЕО.
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 Регламент  (ЕО)  №  1101/2009  на  Комисията  от  17  ноември  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕО)  №  1102/2009  на  Комисията  от  16  ноември  2009  година  за 
изменение за сто и шестнадесети 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) № 1103/2009 на Комисията от 17 ноември 2009 година за забрана 
на риболова на херинга във водите на ЕО и международните води от зони Vb, VIb и 
VIaN от страна на съдове под флага на Обединеното кралство.

 Регламент  (ЕО)  №  1104/2009  на Комисията от  17  ноември  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.

19.11.2009 г. L 304

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1105/2009  на  Комисията  от  18 ноември  2009  година  за 

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

 Регламент (ЕО)  № 1106/2009  на  Комисията  от  18 ноември  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.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  21 октомври  2009 година 

относно  мобилизирането  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията,  в  съответствие  с  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  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  21 октомври  2009  година 
относно мобилизиране на средства от 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.

20.11.2009 г. L 306

РЕГЛАМЕНТИ 
 Регламент  (ЕО)  №  1109/2009  на  Комисията  от  19  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент (ЕО) № 1110/2009 на Комисията от 18 ноември 2009 година за забрана 
на  риболова  на  червен  тон  в  Атлантическия  океан  на  изток  от  45°  з.д.  и  в 
Средиземно море от страна на съдове под флага на Гърция.

 Регламент (ЕО) № 1111/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година за приемане 
на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими 
към  2010  бюджетна  година,  за  снабдяването  с  храна  от  интервенционните 
складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността и за дерогация от някои 
разпоредби на Регламент (ЕИО) № 3149/92.
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 Регламент  (ЕО)  №  1112/2009  на  Комисията  от  19  ноември  2009  година  за 
преустановяване  на  подаването  на  заявления  за  лицензи  за  внос  за  захарни 
продукти в рамките на някои тарифни квоти.

 Регламент  (ЕО)  №  1113/2009  на  Комисията  от  19  ноември  2009  година  за 
определяне  на  възстановяванията  при  износ  в  сектора  на  млякото  и  млечните 
продукти.

 Регламент (ЕО) № 1114/2009 на Комисията от 19 ноември 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) № 1115/2009 на Комисията от 19 ноември 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)  №  1116/2009  на  Комисията  от  19  ноември  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. 

РЕШЕНИЯ

 Решение на Комисията от  26  ноември  2008  година относно държавната помощ, 
предоставена от Австрия в полза на предприятие Postbus в окръг Lienz C 16/07 (ex 
NN 55/06).

 Решение  на  Комисията  от  20  октомври  2009  година  относно  сключване  на 
административно  глобалната  навигационна  спътникова  система  (ГНСС)  по 
отношение на сигурността и обмена на класифицирана информация.

21.11.2009 г. L 307

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  1117/2009  на  Комисията  от  20  ноември  2009  година  за 

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

 Регламент  (ЕО)  №  1118/2009  на  Комисията  от  20  ноември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  318/2007  за  определяне  на  ветеринарно-
санитарните  условия  за  внос  на  някои  птици  в  Общността  и  на  съответните 
карантинни срокове.

 Регламент  (ЕО)  №  1119/2009  на  Комисията  от  20  ноември  2009  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 1090/2009 за  определяне  на  вносните  мита  в 
сектора на зърнените култури, считано от 16 ноември 2009 година 

РЕШЕНИЯ

 Решение  на  Комисията  от  20  ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2005/176/ЕО за определяне на кодифицираната форма и кодовете за обявяване на 
болести по животните съгласно Директива 82/894/ЕИО на Съвета. 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. октомври 2009 г.
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Доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните за 2008г.
EDPS - ANNUAL REPORT – 2008
ЕС 1535

Финансов доклад за бюджета на ЕС за 2008 година
EU budget - Financial Report 2008
ЕС 1536

Издание за медиите в ЕС
Media 4 Diversity
ЕС 1537

Икономическо издание за пазара на труда и развитието на заплатите в ЕС за
2007 година
Labour market and wage development in 2007
ЕС 1538

Световна здравна статистика за 2009 година
World Health Statistics – 2009
ЕС 1539

Науката в услуга на Европа
Science at the service of Europa
ЕС 1540

                                                                                                   Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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