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Тема на седмицата

Равносметка за шведското председателство - дебат в 
пленума

Много комплименти в посока Стокхолм бяха изречени в 
пленарната  зала  по  време  на  дебата  в  сряда 16  декември 
2009г.,  по  повод  края  на  шведското  председателство  и 
резултатите от срещата на върха на ЕС 10-11 декември 2009г. 
Борбата  с  климатичните  промени  и  стратегията  2020  бяха 

сред обсъдените теми. От 1 януари 2010г. председателството се поема от Испания.
Премиерът на Швеция Fredrik Reinfeldt припомни, че когато страна му е поемала 

председателството  на  Съюза  Парламентът  бе  нов,  нямаше  издигнат   председател  на 
Европейската комисия, а референдумът в Ирландия предстоеше. "Не беше сигурно дали 
Договорът  от  Лисабон  ще  бъде  ратифициран  от  всички  държави-членки....и  дали  ще 
влезе в сила в рамките на шведското председателство. Сега драмата е разплетена".   Той 
припомни  приоритетите:  защита  на  климата,  икономическата  криза  и  Лисабонският 
договор.
За повече информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Стратегията ЕС 2020
ЕП настоява за пробив на срещата на върха по климата в Копенхаген 
Шведското председателство 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

През  Първата  си  сесия  41-то  Народно  събрание  е  приело  55  закона,  95  решения  и  3 
декларации. За периода от 14 юли до 16 декември 2009 г. са проведени 56 пленарни заседания, от 
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които три извънредни. 235 часа са работили народните представители в пленарна зала.  Това сочи 
справка, изготвена от дирекция „Законодателна дейност и европейско право”.

Годишна работна програма 

На  16  декември  2009  г.,  Комисия  по  икономическата  политика,  енергетика  и 
туризъм  разгледа  точка 3 от  Годишната работна програма на Народното събрание  по 
въпросите  на  Европейския  съюз  за  2009 г.,  а  именно:  Предложение за  Регламент  на 
Европейския парламент и на Съвета  относно пруденциалния надзор на макроравнище 
върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на Европейски съвет 
за системен риск и Предложение за  Решение на Съвета за  възлагане  на специфични 
задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския 
съвет за системен риск. С предложението за Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно извършването на надзор на макроравнище върху финансовата система от 
страна на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск се предвижда 
създаването  на  Европейски  съвет  за  системен  риск,  който  да  бъде  отговорен  за 
извършването на надзор на макроравнище върху финансовата система на Общността. С 
този акт се създадат правни условия за предотвратяване или намаляване на системните 
рискове и за избягване на случаите на мащабни финансови сътресения. Предложението 
за Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна 
банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск има за цел 
да  определи  специфичните  задачи  на  Европейската  централна  банка  по  отношение 
подпомагане  дейността  на  Европейски  съвет  за  системен  риск.  След  проведеното 
обсъждане,  Комисията по  икономическата  политика,  енергетика  и  туризъм  подкрепи 
предложенията и позицията на Министерския съвет.

На 16 декември 2009 г.,  Комисия  та   по икономическата политика,  енергетика и   
туризъм  разгледа  точка 3 от  Годишната работна програма на Народното събрание  по 
въпросите  на  Европейския  съюз  за  2009 г.,  а  именно:  Предложение за  Регламент  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  създаване  на  Европейски  банков  орган; 
предложение  за  Регламент  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  създаване  на 
Европейски  орган  за  застраховане  и  професионално  пенсионно  осигуряване; 
предложение  за  Регламент  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  създаване  на 
Европейски орган за ценни книжа и пазари. Въз основа на препоръките от доклад на 
групата Ларозиер от 25 февруари 2009 г. Европейската комисия публикува комюнике под 
надслов „Европейски финансов надзор” на 25 май 2009 г.  В Комюникето се  очертава 
виждането на Европейската комисия за новата европейска финансова надзорна рамка. 
Според тази рамка се предвижда създаването на Европейски съвет за системен риск, 
който да оценява рисковете за стабилността на финансовата система като цяло, както и 
за ранно предупреждение за системни рискове. Предвижда се също така създаването на 
Европейска система за финансов надзор, която ще представлява мрежа от националните 
надзорни институции и трите нови Европейски надзорни органа. В заключенията си от 
месец юни 2009 г. Съвета препоръча да бъде създадена Европейска система за финансов 
надзор. След проведеното обсъждане, Комисия по икономическата политика, енергетика 
и туризъм подкрепи предложенията и позицията на Министерския съвет. 

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  16  декември  2009  г.,  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове отхвърли на първо четене Законопроект № 902-01-52/2.12.2009 г. 
за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  електронните  съобщения  -  внесен  от 
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Министерския  съвет.  Законопроектът  е  съобразен  с  изискванията  на  Директива 
2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на 
данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение 
на Директива 2002/58/EО.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие на 
първо  четене  законопроект  №  902-01-54/7.12.2009  г.  за  признаване,  изпълнение  и 
изпращане  на  решения  за  конфискация  или  отнемане  и  решения  за  налагане  на 
финансови  санкции  -  внесен  от  Министерския  съвет.  Със  законопроекта  се  предлага 
приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство 
с Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането 
на  принципа  за  взаимно  признаване  на  финансови  санкции  и  Рамково  решение 
2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г.  за прилагане на принципа за взаимно 
признаване на решения за конфискация.

На 16  декември  2009  г.,  Комисията  по  икономическата  политика,  енергетика  и 
туризъм разгледа  проект  на  Закон  за потребителския кредит, № 902-01-49, внесен от 
Министерски съвет на 25.11.2009 г. Предложеният законопроект въвежда изискванията 
на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г., 
относно договорите за потребителски кредит и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на 
Съвета. С новата директива  за потребителските кредити се цели да  се осигури високо 
ниво на защита на потребителите и да се постави началото на процес за създаване на 
условия за реален вътрешен пазар на потребителски кредити.

На  16  декември  2009г.  Комисията  по  икономическата  политика,  енергетика  и 
туризъм  прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
марките  и  географските  означения,  №  902-01-44,  внесен  от  Министерския  съвет  на 
16.11.2009  г.  Законопроектът  цели  привеждане  на  вътрешното  ни  законодателство  в 
съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  207/2009  на  Съвета  от  26  февруари  2009  година 
относно  марката  на  Общността,  и  уеднаквяването  на  правния  режим  в  страната  с 
практиката  на  Ведомството  за  хармонизация  на  вътрешния пазар  (търговски  марки  и 
дизайн), администриращо марката и дизайна на Общността.  
 

Новини от България свързани с ЕС

Евродепутат: българите се чувстват повече европейци в сравнение 
с 2008 г.

Евродепутатът  от  Групата  на  социалистите  и  демократите  в  ЕП 
Илиана Йотова (БСП) съобщи в предаването "Преди всички" на БНР, че 
през 2009-а година българите се чувстват в по-голяма степен европейци.
Йотова  цитира  предварителни  данни  от  социологическо  проучване  на 
Агенция  АССА-М,  които  ще  бъдат  обявени  на 21  декември  2009г., 

понеделник, на пресконференция в София. 
Данните от същото проучване, извършено в края на 2008 година, показваха, че 

22% от анкетираните се чувстват "до голяма степен европейци", а 32 на сто изобщо не се 
чувстват такива.
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"Тази  година  процентите  са  значително  завишени",  посочи  Йотова  пред  БНР. 
Според нея може да ни удовлетворява фактът,  че след разочарованието  от  миналата 
година, сме станали по-големи оптимисти за бъдещето.
 
Източник: europa.bg

Договор от Лисабон 

Договорът  от  Лисабон  и  новата  роля  на  Парламента  в 
регионалната политика

Разискванията  относно  бъдещето  на  регионалната 
политика  се  разгорещяват  с  натежаването  на  думата  на 
Европейския  парламент  съгласно  Договора  от  Лисабон. 
Председателят на комисията по регионално развитие и бивш 
член на Европейската комисия Данута Хюбнер ни информира 
в специално интервю за бъдещите предизвикателства:

Какви промени налага Договорът?
Сега ние можем да вземаме решения при равни условия със Съвета. Гласът на 

Парламента  трябва  и  ще  бъде  чут  по  време  на  разискванията  за  оформяне  на 
регионалната политика след 2013 г.  Но по-големите правомощия предполагат по-голяма 
отговорност,  следователно  ние  трябва  да  засилим  своето  сътрудничество  с  другите 
комисии. Секторен подход, при който енергетиката, околната среда, промишлеността и 
т.н. бяха разглеждани поотделно, води до задънена улица. Днес всички тези сектори са 
силно зависими един от друг.     

Новият  договор  въвежда  отговорност  на  местно  и  регионално  равнище  за 
постигането  на  общите  цели.  Сега  бъдещето  зависи  от  всички  нас.  Концепцията  за 
социално  сближаване  е  друга новост.  Преди  ние  използвахме  единствено  понятието 
социално  сближаване.  Това  е  предизвикателство,  пред  което  е  изправена  не  само 
регионалната политика, но и всички политики, в които ще трябва да включим този нов 
териториален аспект. 

В  това трябва  да  бъдат  включени широк кръг  от  участници:  представители на 
академичните среди, на местните и регионални органи, бизнес лидери и дейци в областта 
на опазването на климата, като се има предвид, че приоритетите са иновациите и борбата 
с изменението на климата.  

Успешна ли беше регионалната политика при разширяването на ЕС през 2004 г.?
Присъединяването  беше  най-голямото  предизвикателство  за  регионалната  политика. 
Спомням си, че имаше силно изразен скептицизъм по отношение на това дали новите 
държави-членки  са  в  състояние  да  използват  цялата  тази  финансова  подкрепа, 
предоставена от ЕС. Предвиждаше се само 50% от тези средства да бъдат изразходени. 

Имаше огромна разлика в степента на развитие между най-богатите и най-бедните 
региони в ЕС, което значеше, че не всички ще бъдат в състояние да се възползват от 
вътрешния пазар.  Затова политиката  за  сближаване  е  от  такова значение  -  не  става 
въпрос  единствено  за  солидарност,  а  и  за  обикновена  печалба  -  по-добре  развитият 
пазар представлява по-голям интерес за инвеститорите. 

В периода от 2000 до 2006 г. новите държави-членки използваха изцяло своите 
средства  -  с  изключение  на  социалния  фонд  в  една  от  държавите.  Като  член  на 
Европейската комисия аз посетих по-голямата част от регионите бенефициенти и с радост 
установих , че сме постигнали успех в засилването на растежа и привличането на нови 
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членове в семейството на европейските региони, които си сътрудничат, учат се един от 
друг и изграждат конкурентоспособност чрез инвестиране в нови технологии.     
 

Източник: Страницата на Европейския парламент
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 14.12.2009г.

Членовете на ЕП: за значението на доброволчеството

Хората  в  Европа  трябва  да  бъдат  насърчавани  към  по-
засилена  доброволческа  дейност,  заявиха  в  резолюция  на  26 
ноември 2009г. евродепутатите.  Доброволчеството,  според  тях, 
може  да  се  използва  за  приобщаване  на  лицата,  които  се 
озовават в периферията на обществото. Независимо от това, то 

никога не трябва да бъде заместител на платения труд. Резолюцията бе приета по повод 
международния ден на доброволчеството, 5 декември 2009г., както и избирането на 2011 
г. за Европейска година на доброволческите дейности. За повече информация натиснете 
ТУК.
Допълнителна информация :
Текстът на резолюцията 

Програмата  за  микрофинансиране:  интервю  с 
евродепутатката Kinga Göncz

Европейската  програма  за  микрофинансиране  цели  да 
помогне  на  уязвимите  групи  и  безработните  да  започнат 
собствен  бизнес.  Ако  Парламентът  даде  съгласието  си 
програмата  може  да  стартира  през  2010  година. 

Парламентарната Комисия по заетостта настоява за отделно финансиране, за разлика от 
Европейската  комисията,  която предлага да се използват парите от други европейски 
програми.  Предлагаме  Ви  интервю  с  унгарската  депутатка  от  групата  "Социалисти  и 
демократи" Kinga Göncz. За повече информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Микрокредити в отговор на икономическата криза 
Гледайте на живо от пленума! 

Дебат в пленума за бюджет 2010 

Евродепутатите  дебатират в пленума бюджета на ЕС за 2010 
година  във  вторник,  15  декември 2009  и  гласуват   в 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

6

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=bg
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четвъртък 17 декември 2009г. Основните предизвикателства в тазгодишната бюджетна 
процедура  бяха  намирането  на  средства  за  плана за  икономическо  възстановяване  и 
помощите за млечния сектор. За повече информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Гледайте на живо дебата във вторник 
Дневен ред на пленарната сесия 
Приоритети в работата на евродепутатите в областта на бюджета 

 Вторник, 15.12.2009г.

 
Олег  Орлов:  "Основната  заплаха  за  нас  идва  от 
държавата" 

Броени часове преди връчването на наградата на ЕП 
"Сахаров" на руската правозащитна организация "Мемориал" 
разговаряхме с нейния лидер Олег Орлов в Москва.  Вижте 
как  той  описва  заплахите  и  опасностите,  с  които  се 
сблъскват  активистите  за  човешките  права  и  защо  нарича 

Медведев "мечтателя в Кремъл". За повече информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Наградата "Сахаров" 
Интервю с Орлов на Парламентарния уеб ТВ канал 

 Сряда, 16.12.2009г.

Външнополитически дебат в Парламента: Афганистан, 
Пакистан, Конго, Беларус

В  сряда,  16  декември  2009г. евродепутатите  ще 
обсъдят с министърката по европейските въпроси на Швеция 
Malmström, с върховния представител по външната политика 
Catherine Ashton, както и с комисарите Ferrero-Waldner и De 
Gucht плана за действие на ЕС в Афганистан и Пакистан. Теми 
на  дебата  ще  бъдат  още  ситуацията  в  Конго  и  санкциите 

срещу официални лица от Беларус.
Допълнителна информация :
План за действие за Афганистан и Пакистан 
Резолюция на ЕП по отношение на ситуацията в Източната част на Конго 
Отношенията ЕС-Беларус 

Наградата "Сахаров" бе връчена на руските защитници на 
човешките права от "Мемориал"

На 16 декември 2009г. наградата на ЕП за свобода на мисълта 
"Сахаров" 2009 бе връчена на Олег Орлов, Сергей Ковальов и Людмила 
Алексеева от името на руската организация за защита на правата на 
човека "Мемориал" и на всички други защитници на правата на човека. 
"Днес е един от дните, в които особено се гордея, че съм председател на 
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http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/index_en.htm
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Европейския  парламент”,  заяви  по  време  на  церемонията  председателят  на  ЕП  Jerzy 
Buzek. За повече информация натиснете ТУК.
Допълнителна информация :
Видео запис на церемонията 

Конференцията в Копенхаген: в очакване на резултатите

"Атмосферата  е  студена  -  не  само  в  Копенхаген,  но  и  в 
конгресния център Бела (където се провеждаше конференцията)", това 
заяви  председателят  на  делегацията  на  ЕП за  форума  на  върха  по 
климата Jo Leinen при пристигането си в датската столица.  За повече 
информация натиснете ТУК.

Допълнителна информация :
Страницата на конференцията 
ЕП настоява за пробив на срещата на върха по климата в Копенхаген 

 Декемврийската пленарна сесия на ЕП в 10 точки

Акцентите на последната пленарна сесия на ЕП за 2009 
година бяха връчването на наградата "Сахаров", приемането на 
бюджета  на  ЕС  за  2010  година,  както  и  климатичната 
конференция  в  Копенхаген. За  повече  информация  натиснете 
ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Воля за подпомагане на развиващите се страни

Близо  два  и  половина  милиарда  евро  годишно  от 
2010 г. до 2012 г. — това е сумата, договорена на срещата 
на най-високо равнище на ЕС през декември 2009г., която 
ще бъде отпусната на развиващите се страни, за да им се 
окаже помощ в борбата с изменението на климата. С този 
ангажимент  държавните  и  правителствените  ръководители 

изпращат  убедително  послание  на  участниците  в  преговорите  на  конференцията  в 
Копенхаген по изменението на климата.

Всички 27 държави-членки поеха ангажимент да участват в механизма за бързо 
финансиране,  като  осигурят  полагащия  им  се  дял  от  международната  подкрепа  за 
усилията  на  развиващите  се  страни  за  намаляване  на  емисиите.  Европейският  съвет 
подчерта освен това, че е необходимо значително да се увеличи публичното и частното 
финансиране  до  2020 г.  ЕС  предложи  да  премине  към  30-процентно  намаление  на 
емисиите до 2020 г.,  ако другите развити страни направят подобни усилия. Съюзът се 
стреми  към  постигане  на  глобално,  всеобхватно  и  амбициозно  споразумение  в 
Копенхаген. 

Ръководителите  обсъдиха  също  и  състоянието  на  икономиката,  финансите  и 
заетостта.  Що  се  отнася  до  новите  глобални  договорености  за  финансовите  пазари, 
Европейският съвет насърчи Международния валутен фонд да разгледа като част от своя 
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преглед пълния набор от  възможности,  в т.ч.  застрахователни такси и всеобща такса 
върху финансовите транзакции.

През следващата година ще бъде поставено началото на стратегия „ЕС 2020“ — 
нова  програма  за  повишаване  на  конкурентоспособността  и  на  потенциала  на  ЕС  за 
устойчив растеж. Като продължение на десетгодишната Лисабонска стратегия тя ще бъде 
съобразена  с  предизвикателства  като  икономическите  и  социалните  последици  на 
кризата,  застаряването  на  населението  и  изменението  на  климата.  Консултациите  по 
бъдещата  стратегия  са  в  ход,  а  ръководителите  очакват  с  интерес  дискусията  по 
предложението, която ще се проведе на пролетното им заседание през 2010 г.

В областта на  свободата,  сигурността и правосъдието  Европейският съвет  прие 
Стокхолмската програма за периода 2010—2014 г. Нейният основен приоритет ще бъде 
зачитането на основните права и свободи и гарантирането на сигурността в Европа.
За повече информация:
Заключения на Европейския съвет
Излъчване в интернет на пресконференцията

Отказ от изпитването върху животни

ЕС планира да въведе допълнителни ограничения върху 
използването  на  животни  в  научните  експерименти  и  да 
осигури по-добра защита на все още използваните животни.  На 
15 декември 2009г. Съветът обсъди предложение за директива, 
чиято  цел  е  да  се  осигурят  равни  условия  за  научните 
изследвания  и  индустрията  в  целия  Съюз.  Очаква  се 

по-масовата употреба на алтернативни методи да стимулира научно-изследователските 
дейности в Европа.

В момента правилата на ЕС за защита на животните, използвани за научни цели, 
са  уредени в  директива от  1986 г.  Оттогава някои държави-членки приеха  по-високи 
изисквания  за  хуманно  отношение  към  лабораторните  животни,  което  доведе  до 
увеличаване  на  различията  в  стандартите  в  Европа.  Понастоящем  Съветът  желае  да 
преодолее тези различия, като се съобрази с промяната в етичните възгледи за хуманно 
отношение към животните, със съвременните експериментални техники и новите научни 
познания за способността на животните да изпитват болка и да страдат.

Съгласно  предложения  законодателен  акт  намирането  на  алтернативи  на 
изпитването върху животни е от решаващо значение. Когато това е невъзможно, броят им 
трябва да бъде намален или методите на изпитване усъвършенствани, за да се намали 
вредата, която се причинява на животните. Новите правила ще включват и забрана на 
използването  в  научните  процедури на  човекоподобни маймуни (шимпанзета,  бонобо, 
горили и урангутани). Може да бъде дадено разрешение за използването им единствено 
ако е застрашено оцеляването на самия животински вид или в случай на неочаквана 
епидемия от животозастрашаваща или инвалидизираща болест при хората.

Новата директива предвижда извършването на етични оценки.  Всяко изпитване 
върху  животни  ще  подлежи  на  разрешение.  Директивата  ще  въведе  и  минимални 
изисквания за условията на живот и грижите за животните и ще наложи да се използват 
само животни от второ или по-възрастно поколение, за да се избегне изчезването на 
популациите от диви животни.

Тъй като актът ще бъде приет по процедурата за съвместно вземане на решение, 
се изисква одобрение и от Европейския парламент. 
 

Източник: Страницата на Съвета
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Новини от Европейската комисия

Отново на работа

С  възстановяването  на  икономиката  страните  от  ЕС  ще 
трябва  постепенно  да  отменят  кризисните  мерки.  Въпросът  е 
кога?

Най-тежката  рецесия  от  Втората  световна  война  насам 
вече доведе до загубата на 4 млн. работни места, създадени в 

Европа през миналото десетилетие. Тъй като безработицата продължава да расте, макар 
и с по-бавно темпо, очаква се до края на 2010 г. броят на тези работни места да достигне 
7,5 млн.

Но пораженията можеше да са много по-тежки. Според публикуван днес доклад на 
ЕС нарастването на безработицата  не е  било толкова рязко,  колкото е  можело да се 
очаква с оглед на намаляването на производството. В доклада се посочва, че ефектът от 
кризата  върху трудовите пазари е  бил смекчен благодарение на съчетанието от  анти 
-кризисни мерки и финансова помощ от ЕС.

Когато икономическата криза обхвана Европа, повечето страни предприеха мерки 
за предотвратяване на масови уволнения. Част от тях разшириха обхвата на системите за 
социална  закрила,  за  да  включат  повече  безработни,  и  предприеха  стъпки  за 
ограничаване  на  заплащането,  предимно  на  държавните  служители.  Много  страни 
увеличиха финансовата помощ за схеми, насърчаващи предприятията да позволяват на 
служителите си да работят на непълно работно време, вместо да бъдат уволнени.

Според  доклада  тези  мерки  са  спасили  десетки  хиляди  работни  места.  Но  те 
трябваше  да  бъдат  временни.  Сега  икономиката  се  възстановява  и  Комисията 
предупреждава,  че  подобни  мерки могат  да  попречат  на  икономическия  растеж и  да 
доведат до удължаване на безработицата.

Според доклада страните с най-силни икономики трябва да започнат да отменят 
свързаните  със  заетостта  субсидии  и  други  схеми  за  защита  на  работниците  и  да 
продължат дългосрочните реформи, за да станат трудовите пазари по-гъвкави и сигурни.
А какво ще стане със страните, където перспективите не са толкова оптимистични, и по-
специално с тези, които натрупаха големи бюджетни дефицити, опитвайки се да спасят 
своите икономики? Комисията им препоръчва да пренасочат усилията си от защита към 
създаване на работни места, така че безработните да не останат в това състояние дълго 
време.  Все пак Комисията добавя,  че държавите,  в които се  очаква през следващата 
година  загубите  на  работни  места  да  бъдат  най-големи,  имат  основание  да  оставят 
мерките в сила за известно време.

Докладът  ще  бъде  изпратен  на  министрите  на  труда  от  ЕС  в  рамките  на 
подготовката на нов план за заетост и растеж в Съюза. Срокът на предишния подобен 
план - Лисабонската стратегия - изтича през 2010 г.

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 14.12.-17.12.2009 г.
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Конкуренция
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Табло за държавните помощи - Доклад за държавните 

помощи  предоставен  от  държавите  -  членки  -  състояние  към  Есен  2009  г.  - 
COM(2009)661 Досие на документа

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

Последствия  от  влизането  в  сила  на  Договора  от  Лисабон  за 
междуинституционалните  механизми  за  вземане  на  решения,  които  са  в  ход  - 
COM(2009)665 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Прилагане на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз - 
COM(2009)673 Досие на документа

Околна среда
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  -  ПЕТО  НАЦИОНАЛНО  СЪОБЩЕНИЕ  НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ СЪГЛАСНО РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ 
НАЦИИ  ПО  ИЗМЕНЕНИЕТО  НА  КЛИМАТА  (UNFCCC)  -  (разработването  на  това 
съобщение се изисква по член 12 от Рамковата конвенция на Обединените нации 
по изменението на климата) - COM(2009)667 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА допълващо Кодекса на шенгенските граници 

по  отношение  на  наблюдението  на  морските  външни  граници  в  контекста  на 
операционното  сътрудничество,  координирано  от  Европейската  агенция  за 
управление на оперативното сътрудничество по външните граници - COM(2009)658 
Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането на Рамково решение 2004/757/ПВР 
за  установяване  на  минималните  разпоредби  относно  съставните  елементи  на 
наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици 
- COM(2009)669 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА съгласно член 4 и член 5 от Решението на Съвета от 5 
октомври  2006  г.  за  създаване  на  механизъм  за  взаимно  информиране  по 
отношение  на  мерките  на  държавите-членки  в  областта  на  предоставянето  на 
убежище и имиграцията - COM(2009)687 Досие на документи

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

15.12.2009 г. L 328

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за въвеждане 

на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани 
с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз.

 Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за определяне 
на  търговския  режим,  приложим за  някои  стоки,  получени  от  преработката  на 
селскостопански продукти.

Народно събрание
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3303
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 Регламент  (ЕО)  №  1217/2009  на  Съвета  от  30 ноември  2009  година  относно 
създаване  на  система  за  събиране  на  счетоводна  информация  за  доходите  и 
икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност.

РЕШЕНИЯ 
 Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за сключването на Споразумението 

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

15.12.2009 г. L 329

РЕГЛАМЕНТИ 
 Регламент  (ЕО)  №  1200/2009  на  Комисията  от  30 ноември  2009 година  за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването 
на  земеделските  производствени  методи  по  отношение  на  коефициентите  за 
животински единици и дефинициите на характеристиките.

 Регламент (ЕО) № 1201/2009 на Комисията 30 ноември 2009 година за прилагане 
на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно 
преброяването на населението и жилищния фонд по отношение на техническите 
спецификации на темите и на техните разбивки. 

16.12.2009 г. L 330

РЕГЛАМЕНТИ 
 Регламент (ЕО) № 1226/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за определяне 

на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и 
групи от рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2010 г.

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2009/142/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  30 ноември 

2009 година относно газовите уреди.
 Директива  2009/148/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  30 ноември 

2009 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция 
на азбест по време на работа.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Съвета  от  30 ноември  2009  година  относно  подписването  и 

сключването от страна на Европейската общност на „Мандат за Международното 
партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (IPEEC) и 
на „Меморандум относно помещаването в Международната енергийна агенция на 
Секретариата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на 
енергийната ефективност“.

16.12.2009 г. L 331

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за подписването от Европейската 

общност  на  Протокола  към  Конвенцията  за  международните  гаранции  по 
отношение на подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния 
подвижен състав, приет в Люксембург на 23 февруари 2007 г.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Решение  на  Съвета  от  30 ноември  2009  година  за  сключване  от  Европейската 
общност на Хагския протокол от 23 ноември 2007 г. за приложимото право към 
задължения за издръжка.

 Решение  на  Съвета  от  30 ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2006/325/ЕО с цел създаване на процедура за прилагане на член 5, параграф 2 от 
Споразумението  между  Европейската  общност  и  Кралство  Дания  относно 
компетентността,  признаването  и  изпълнението  на  съдебни  решения  по 
граждански и търговски дела.

 Решение  на  Съвета  от  30 ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2006/326/ЕО с цел създаване на процедура за прилагане на член 5, параграф 2 от 
Споразумението  между  Европейската  общност  и  Кралство  Дания  относно 
връчването  на  съдебни  и  извънсъдебни  документи  по  граждански  и  търговски 
дела.

17.12.2009 г. L 332

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за установяване на екологични 

критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на текстилни 
подови настилки.

17.12.2009 г. L 335

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2009/138/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  25 ноември 

2009 година  относно  започването  и  упражняването  на  застрахователна  и 
презастрахователна дейност (Платежоспособност II).

18.12.2009 г. L 336

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1244/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за изменение 

на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани 
трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-
членки, както и тези, чиито граждани сa освободени от това изискване.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Съвета  от  30 ноември  2009  година  относно  сключването  на 

Споразумението  между  Европейската  общност  и  правителството  на  Монголия 
относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги.

18.12.2009 г. L 337

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 

2009 година  за  създаване  на  Орган  на  европейските  регулатори  в  областта  на 
електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба.

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2009/136/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  25 ноември 

2009 година за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга 
и  правата  на  потребителите  във  връзка  с  електронните  съобщителни  мрежи  и 
услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на 
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правото  на  неприкосновеност  на  личния  живот  в  сектора  на  електронните 
комуникации  и  Регламент  (ЕО)  № 2006/2004  за  сътрудничество  между 
националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на 
потребителите.

 Директива  2009/140/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  25 ноември 
2009 година за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна 
рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа 
до  електронни  съобщителни  мрежи  и  тяхната  инфраструктура  и 
взаимосвързаността  между  тях  и 2002/20/ЕО  относно  разрешението  на 
електронните съобщителни мрежи и услуги. 

19.12.2009 г. L 338

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1250/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за изменение 

на  Регламент  (ЕО)  № 73/2009  за  установяване  на  общи  правила  за  схеми  за 
директно  подпомагане  в  рамките  на  общата  селскостопанска  политика  и  за 
установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. ноември 2009 г.

Запознаване на обществото с науката и политиката на технологиите
Embedding society in science&technology policy
ЕС 1541

Доклад за политиката на конкуренцията за 2008г.
Report on Competition Policy – 2008
ЕС 1542

Издание на Европейската агенция за безопасност на работното място относно
заетостта, здравето и безопасността в училищата в ЕС
OSH in the school curriculum:requirements and activities in the EU Member States
ЕС 1543

Годишен доклад относно развитието и приложението на външните политики на
ЕС за 2008г.
Annual report on the European Community's development and external assistance policies and
their implementation in 2008
ЕС 1544

Годишен доклад относто евро зоната за 2009г.
Annual Report on the Euro Area - 2009
ЕС 1545

Ръководство за обучение на средните и малките предприятия
Guide for training in SMEs
ЕС 1546
ЕС 1547

Народно събрание
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            Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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