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Тема на седмицата

Черна  гора  ще  получи  статут  на 
кандидат член на ЕС

Европейският  комисар  по  разширяването  и 
добросъседството  Щефан Фюле ще посети Подгорица  тази 
седмица,  за  да  връчи  препоръката  за  членство  в  ЕС  на 

премиера на Черна гора Мило Джуканович, предаде в петък, 05 ноември 2010г. местна 
медия, цитирана от ДПА.

Фюле трябва да пристигне в столицата на Черна гора на 10 ноември 2010г., ден 
след като Европейската комисия одобри Черна гора да получи статут на кандидат член за 
ЕС. По този начин ще се проправи път за преговори.

Проектните доклади твърдят, че демокрацията в Черна гора е до голяма степен в 
съответствие  с  принципите  и  стандартите  на  ЕС.  Въпреки  това  Подгорица  ще  бъде 
призована да засили борбата си срещу организираната престъпност и корупцията и да се 
справи със „силно политизираната" администрация, съобщиха медиите.

Източник: europa.bg

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Енергийната сигурност на ЕС бе най-дискутираната тема на 5 ноември 2010 г. по 
време на 12-та парламентарна среща на върха на Регионалното партньорство, в която 
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участва и Председателят на българския парламент Цецка Цачева. За повече информация 
натиснете ТУК.

Предстоящи събития 

На 9 ноември 2010г., вторник Председателя на Народното събрание Цецка Цачева 
ще се срещне с президента на Сирийската арабска република Башар ал Асад.

Годишна работна програма 

Доклади по Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2009 г.)

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС

Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На извънредно заседание на 3.11.2010 г. Комисията по бюджет и финанси прие на 
второ  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  кредитните 
институции, № 002-01-63, внесен от Министерски съвет на  13.07.2010 г. предложеният 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции коректно 
въвежда изискванията на Директива 2009/111/ЕО на Европейския Парламент и на Съвет 
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.

На  заседание  на  4.11.2010  г.  Комисията  по  бюджет  и  финанси  прие  на  второ 
четене  законопроект за  изменение и  допълнение на Закона за  акцизите  и данъчните 
складове,  №  002-01-87,  внесен  от  Министерския  съвет  на  01.10.2010  г.  С  оглед 
хармонизирането  на  националното  законодателство  с  европейското  акцизно 
законодателство  се  въвеждат  разпоредбите  на  Директива  2010/12/ЕО,  като  се  цели 
повишаване на акцизните ставки върху тютюна за пушене. Законопроектът въвежда и 
промяна в определенията на цигари, пури и пурети и друг тютюн за пушене за целите на 
акциза.  Установяването на преходни периоди следва да позволи на държавите-членки 
плавно да се адаптират към новите равнища на общия акциз,  като по този начин се 
ограничат възможните странични ефекти.
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На 4 ноември 2010 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа и  прие на второ 
четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 
облагане, № 002-01-85, внесен от Министерски съвет на 01.10.2010 г. 

Със   законопроекта  за   изменение  на  Закона  за  корпоративното  подоходно 
облагане  се  цели  да  бъдат  приети  резпоредби,  гарантиращи  съответствието  на 
българското законодателство с изискванията на Директива 2003/49/ЕО относно общата 
система  на  данъчно  облагане  на  плащания  на  лихви  и  роялти  между  свързани  лица 
дружества от различни държави-членки.

На  4  ноември  2010  г.  Комисията  по  бюджет  и  финанси  прие  на  второ  четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената тойност, 
№  002-01-86,  внесен  от  Министерския  съвет  на  01.10.2010  г.  Новите  разпоредби 
привеждат  националното ни законодателство  в  съответствие  с  директивите,  изменящи 
основната директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената 
стойност, а именно: директиви 2009/162/ЕС, 2009/69/ЕО, 2008/8/ЕО, 2009/132/ЕО, както 
и с юриспруденцията на Съда на Европейския съюз.

На 4 ноември 2010 г. Народното събрание прие на първо четене законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 
002  –  01  –  91,  внесен  от  Министерски  съвет  на  12.  10.  2010  г.  Законопроектът  е 
съобразен  с  Директива  1999/93/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  13 
декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи.

Новини от България свързани с ЕС

България започна преговори за приоритетите,  които ще финансира със 126,6 
млн. евро предоставени от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

България и Норвегия стартираха първия кръг от преговори 
по  Финансовия  механизъм  на  Европейското  икономическо 
пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-

2014 г., съобщава правителствената пресслужба. 
Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, 
който  бе  на  тридневно  работно  посещение  в  Осло,  води 
преговорите от българска страна.

Стейнар  Хаген  -  зам.-генерален  директор  на  Кралското 
министерство  на външните  работи  е  ръководител на норвежката 
делегация. 

„Благодаря  на  Норвегия,  и  разбира  се  на  Исландия  и  на 
Лихтенщайн,  за  финансовата  подкрепа  към  България.  Осигурените  от  Вас  средства  в 
размер  на  126,6  милиона  евро  -  78,6  милиона  евро  по  Финансовия  механизъм  на 
Европейското икономическо пространство  и 40 милиона евро по Норвежкия финансов 
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принос, ще допринесат за икономическото и социално развитие на страната ни." Това 
заяви министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев 
при откриването на преговорите. 

Той изтъкна, че опитът от прилагането на двете програми в рамките на текущия 
период - 2004 - 2009 е положителен - тези програми са добре познати в България и 
високо оценени от организациите, реализиращи проекти по тях. Правилата за изпълнение 
на  проектите  са  по-гъвкави  в  сравнение  с  подобни  програми,  финансирани  от  ЕС, 
подчерта  министър  Дончев.  Той  изтъкна  като  добра  практика  при  прилагането  на 
програмите установеното партньорство с институции от страните-донори, което насърчава 
обмена на опит и добри практики. Министър Томислав Дончев информира, че проектите 
по  текущия  период  са  вече  в  напреднал  етап  на  изпълнение,  с  видими  резултати 
постигнати в областта на опазване на околната среда, развитие на човешките ресурси, 
здравеопазване и грижа за деца и опазване на европейското културно наследство. 

По  време  на  първия  етап  от  преговорите  бе  постигнато  предварително 
споразумение  по  Финансовия  механизъм  на  Европейското  икономическо  пространство 
2009-2014 България да работи по шест приоритета - Защита и управление на околната 
среда  („Интегрирано  управление  на  морските  и  вътрешни  води",  „Биологично 
разнообразие и екосистемни услуги");  Промяна на климата и възобновяеми енергийни 
източници  („Енергийна  ефективност  и  възобновяема  енергия",  „Адаптиране  към 
климатичните  промени",  „Морски  сектор");  Гражданско  общество  („Фонд  за 
неправителствени  организации");  Човешко  и  социално  развитие  („Деца  и  младежи  в 
риск",  „Инициативи  в  областта  на  публичното  здраве");  Опазване  на  културното 
наследство  („Консервация  и  възобновяване  на  културното  и  природно  наследство"); 
Академични изследвания („Академични изследвания", „Стипендии").

По Норвежкия финансов принос 2009-2014 България ще работи в приоритетните 
области  Иновации  за  екологосъобразна  дейност  („Иновации  за  екологосъобразна 
дейност",  „Нова  програмна  област:  Наблюдение  на  земята  и  глобален  мониторинг  на 
околната среда и сигурност"); Насърчаване на достойни условия на труд и тристранен 
диалог („Глобален фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог"); Човешко и 
социално  развитие  („Изграждане  на  капацитет  и  институционално  сътрудничество  с 
норвежки публични институции, местни и регионални власти", „Инициативи в областта на 
публичното  здраве",  „Взаимодействие  в  рамките  на  Шенген  и  противодействие  на 
трансграничната  и  организираната  престъпност,  вкл.  трафик  на  хора  и  „пътуващи 
престъпни групи", „Насилие, основано на полов признак", „Изграждане на капацитет за 
сътрудничество в областта на съдебната власт", „Корективни услуги, вкл. без прилагане 
на мерки за задържане").

Българската  страна  предложи  включването  на  два  предварително  дефинирани 
проекта  -  по  Финансовия  механизъм  на  Европейското  икономическо  пространство  - 
„Софийски  Арсенал  -  Музей  за  съвременно  изкуство"  и  по  Норвежката  програма  за 
сътрудничество -  „Наблюдение на земята и глобален мониторинг на околната среда и 
сигурност". 

Очаква се  вторият  кръг  от  преговорите  да  се  проведе  в  София в  началото  на 
следващата  година,  а  до  края  на  март  2011  г.  да  се  подпише  меморандум  за 
разбирателство със страните-донори. 

Източник: europa.bg
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент  
 

Нови идеи за борба с кибератаките

Всички  си  спомняме  кибератаките  срещу 
естонските държавни институции и медии през 2007 
година.  Това  беше  само  един  от  случаите, 
демонстрирали  че  атаките  върху  компютърните 
мрежи са сериозна заплаха, която може да блокира 
функционирането  на  цяла  държава.  Как  да  се 
справим  с  тази  заплаха?  Представителите  на 
Европейската  Комисия  представиха  своите 

предложения в Подкомисията на ЕП за сигурност и отбрана в края на октомври 2010г. За 
повече информация натиснете ТУК.

Признаване на професионалните квалификации - 
изслушване в ЕП

Европа  насърчава  свободното  движение  на  хора  от 
свободните  и  регламентираните  професии  (като  например 
инженери,  архитекти,  счетоводители и лекари).  Въпреки това в 
много случаи все още има твърде много препятствия - на практика 
има  големи разлики  в  дипломите,  квалификацията,  обучението, 
професионалния опит в различните държави. Как да се подобри 
процеса на признаване на професионалната квалификация? Това 
беше  тема  на  изслушване  в  ЕП,  което  се  проведе  в  края  на 
октомври 2010г. 

В изслушването на 26 октомври 2010г., организирано от Комисията по вътрешен 
пазар и защита на потребителите,  се  включиха също представители на националните 
парламенти и на професионалните организации, както и експерти.  

Сегашната Директива относно признаването на  професионалните  квалификации 
(от  2005 година)  съдържа правила  за  около 800 професии  и  предвижда  автоматично 
признаване на 7 професии в Европа.   Какви са слабостите в нея и как тя може да бъде 
подобрена? Това беше центърът на дискусиите в Парламента. 

Основните проблеми, които очертаха участниците, са свързани с:
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•  Обществено  здраве,  защита  на  потребителите  и  безопасността.  За  тяхното 
гарантиране  е  необходимо  добро  функциониране  на  процеса  на  признаване  на 
професионалната квалификация. 

•  Извършването  на проверка  на езиковите  умения   -  макар  че  всяка  държава-
членка би могла да прави подобна проверка, това на практика не се прави.

• Качество на образованието и обучението, както и надеждността на дипломите е 
друг проблем. Постави се въпросът за съпоставимост на учебните програми и постигане 
на стандартизация на европейско образование в бъдеще.

• Разработване на професионални карти. На идеята се гледа като едно от най-
лесните решения за намаляване на бюрократичните пречки.

На  заседанието  бе  представен  работен  документ  на  Европейската  Комисия, 
издаден през миналия месец, в който се посочва ролята на държавите-членки за някои 
слабости  като  например  неправилно  прилагане  на  европейското  законодателство  или 
прекомерна предпазливост по отношение за специалисти от други държави-членки. 

Комисията  възнамерява  да  прегледа  Директивата  за  професионалните 
квалификации  през 2011 година и да  представи своето  ново  предложение през 2012 
година. 
 

Доброволен знак за европейско наследство

Предложението за доброволен Знак за европейско 
наследство  за  обекти,  символизиращи  ценности  като 
демокрацията,  свободата  или  многообразието,  получи 
подкрепата на комисията по култура. На заседание от 27 
октомври 2010г.  тя  даде  зелена  светлина  за  проекта.  

Страните  могат  да  кандидатстват,  като  решенията  се 
вземат  от  комисия  от  историци  и  експерти.  Chrysoula  Paliadeli,  гръцки  член  на  ЕП, 
социалист, изготви доклад въз основа на предложението на Европейската комисия.  За 
интервюто с нея ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Председателство на Съвета на ЕС

След  Испания  Белгия  пое  ротационното  председателство  на 
Европейския съюз от 1 юли 2010г. и представи амбициозна програма 
за второто шестмесечие на 2010 г.

Работната  програма  на  белгийското  председателство  следва 
програмата  на  "триото  на  председателствата" ,  съставено  от 
Белгия,  Испания и Унгария.  Белгия ще се стреми преди всичко да 
гарантира прилагането на договора от Лисабон, влязъл в сила през 
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декември  2009г.,  който  улеснява  процедурата  за  вземане  на решения  в  Европейския 
съюз.
По време на испанското председателство спадът на еврото и влошаването на публичните 
дефицити на държавите-членки разтърсиха Европа. Новото председателство желае да 
възстанови растежа и да подобри икономическото управление. В програмата на Белгия 
е предвидено и създаването на нова европейска структура за контрол на финансовите 
пазари.

Седмицата в Съвета 

Строги  мерки  за  по  ефективно  икономическо 
управление

Държавните и правителствени ръководители на ЕС 
взеха важни решения за засилване на еврото на своето 
заседание  в  Брюксел  от  28—29  октомври 2010г.  Те 
одобриха окончателния доклад на специалната група за 
икономическо управление и постигнаха съгласие относно 
необходимостта от постоянен механизъм за действие при 

кризи за еврозоната.
„С одобряването на доклада на специалната група и с решението относно бъдещия 

механизъм за действие при кризи за еврозоната Европейският съвет сключи стабилен 
пакт за засилване на еврото.  Това е едно от най-важните решения, които сме вземали 
през последните месеци,“ каза г-н Херман ван Ромпьой.

Най-голямото нововъведение е създаването на нова рамка за макроикономическо 
наблюдение,  чрез  която  да  се  разкриват  възникващите  дисбаланси  и  рискове, 
включително разликите в конкурентоспособността.

Благодарение на един по-силен Пакт за стабилност и развитие ще се въведе и по 
строга  фискална  отговорност.  Съгласно  новите  правила  постепенното  въвеждане  на 
санкции ще започва на по-ранен етап от процеса на наблюдение на бюджета. Наред с 
критерия за дефицита, ще се взема под внимание и държавният дълг.

Освен това Европейският съвет постигна съгласие за създаването на постоянен 
механизъм за действие при кризи, чиято цел е да се гарантира финансовата стабилност в 
еврозоната.  Председателят  г-н  Херман  ван  Ромпьой  ще  започне  консултации  с 
държавите-членки  относно  изменение  с  ограничен  характер  на  Договорите,  което  е 
необходимо за създаването на такъв механизъм.

Европейският  съвет  набеляза и  приоритетите  на  ЕС за  предстоящата среща на 
високо  равнище  на  Г-20  в  Сеул.  Някои  от  въпросите,  които  ще  бъдат  обсъдени,  са 
финансовата стабилност, високата безработица и нестабилните цени на суровините на 
световните  пазари.  В  Сеул  ЕС  ще  наблегне  на  необходимостта  пазарите  да  останат 
отворени  и  да  се  приеме  програма  за  развитие,  ориентирана  към  растежа.  Ще  бъде 
поставен и въпросът за реформата на Международния валутен фонд.

В заключение, ръководителите обсъдиха подготовката на конференцията в Канкун 
относно изменението на климата и ключовите послания на ЕС за предстоящите срещи на 
високо равнище със САЩ, Русия и Украйна.

За повече информация:
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Заключения на Европейския съвет (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета
Доклад на специалната група (пълен текст)
Информационна бележка относно процедурите за надзор в ЕС

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Високи  стандарти  за  безопасност  при 
управлението на ядрени отпадъци

Предложени  са  общи  правила  на  ЕС  за 
окончателно  погребване  на  отработено  гориво  от 
атомни електроцентрали.

Атомните  електроцентрали  произвеждат  една 
трета от употребяваната в ЕС електроенергия, както и 
около 7000 куб. м радиоактивни отпадъци ежегодно.

В  момента  това  отработено  ядрено  гориво  се 
складира в центрове в близост до земната повърхност. 

Това  обаче  е  краткосрочна  мярка  за  слабо  намаляване  на  температурата  и 
радиоактивността.

Тъй като радиоактивните отпадъци могат да бъдат опасни в продължение на около 
един милион години, най-безопасното решение в дългосрочен план е погребването им 
дълбоко под земната повърхност, където има по-малка вероятност да бъдат засегнати от 
инциденти, пожари или земетресения.

Законодателството  на  ЕС  за  безопасността  ще  помогне  да  се  отговори  на 
опасенията  на  обществеността  относно  ядрената  енергетика,  дължащи  се  отчасти  на 
аварията в чернобилската АЕЦ през 1986 г. Неотдавнашно проучване на ЕС за ядрената 
безопасност  показа, че според 82% от анкетираните би било добре Съюзът да има 
закони, регулиращи управлението на ядрени отпадъци.

Предложен набор от общи стандарти за безопасност на ЕС  за управление на 
радиоактивни  отпадъци  и  за  погребването  им  в  хранилища  дълбоко  под  земната 
повърхност  цели  да  накара  страните  членки  да  изберат  това  дългосрочно  решение. 
Стандартите  ще  важат  също  така  и  за  радиоактивните  отпадъци,  произведени  от 
медицинския сектор, индустрията и научните изследвания. 

Те ще направят стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна 
енергия  (МААЕ)  правно  обвързващи  за  всички  страни  от  ЕС.  Страните  ще  трябва  да 
публикуват планове за хранилища, а Комисията ще може да изисква от тях да променят 
плановете, които не отговарят на стандартите.

Независим  орган  ще  издава  разрешения  за  изграждане  и  управление  на 
хранилища и ще проверява тяхната безопасност.  Ще се допускат споразумения между 
различни държави от ЕС за съвместно управление на хранилища, но износът на отпадъци 
в страни извън Съюза ще бъде забранен.

Обществеността ще трябва да бъде информирана за плановете за изграждане на 
хранилища за радиоактивни отпадъци и ще може да изразява мнението си за тяхното 
местоположение.

Народно събрание
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В  момента  в  14  държави  от  ЕС  работят  общо  143  атомни  електроцентрали. 
Финландия, Швеция и Франция планират да изградят първите хранилища в ЕС в рамките 
на 15 години.
Още за управлението на радиоактивни отпадъци 
Още за ядрената безопасност 
Органи на ЕС по въпросите на атомната енергия         

Защита на личния живот в цифровата епоха

Планове за предоставяне на потребителите на 
по-голям контрол върху събирането и използването на 
техните лични данни.

В епохата на интернет и глобализацията е все 
по-трудно  човек  да  запази  поверителността  на 
личните  си  данни.  Онлайн  пазаруването  и 
споделянето  на  снимки  и  информация  в  социални 
мрежи  като  Facebook  са  се  превърнали  в  част  от 
нашето ежедневие.

Въпреки че съществуващите правила на ЕС за защита на личните данни са сред 
най-строгите  в  света,  необходимо  е  те  да  бъдат  актуализирани,  за  да  се  отразят 
промените в технологиите и начина ни на живот. Нова стратегия за защита на данните 

има за цел да се гарантира, че хората са наясно какво се случва с информацията, 
която те споделят с компании, публични органи и сайтове на социални мрежи.

Фирмите, съхраняващи лични данни, като доставчици на интернет или услуги за 
търсене, ще трябва да посочват кой събира данните и с каква цел.

Със стратегията ще се въведе концепцията за "правото да бъдеш забравен" - да 
поискате  вашите  данни  да  бъдат  напълно  изтрити,  след  като  са  изпълнили 
първоначалното си предназначение.

В  момента  само  телекомуникационните  компании  са  длъжни  да  информират 
клиентите  си,  ако  някой  осъществи  незаконен  достъп  до  техните  лични  данни.  Чрез 
стратегията това изискване ще обхване и други сектори, като например финансовия.

Компаниите  ще  могат  да  изпращат  лична  информация  извън  ЕС  само  ако 
получателят е в страна, осигуряваща сходно равнище на защита на данните.

Личните  данни,  съхранявани  от  полицията  и  органите  на  наказателното 
правосъдие, също ще бъдат защитени.  Националните органи за защита на данните ще 
бъдат  подсилени  и  насърчавани  да  работят  в  по-тясно  сътрудничество  за 
предотвратяване на злоупотребите.

Чрез стратегията също така се цели утвърждаването на общ подход в ЕС. Тъй като 
държавите  не  прилагат  настоящите  правила  последователно,  не  е  ясно  при  кои 
обстоятелства кой закон се прилага. Това може да бъде препятствие за осъществяване на 
бизнес  дейност,  когато  забавя  законния  поток  от  информация.  При  ревизираното 
законодателство мултинационалните компании ще трябва да се съобразяват само с един 
набор от правила.

До  15-и  януари 2011г.  можете  да  споделите  мнението  си  за  стратегията. 
Коментарите ще бъдат взети предвид при изготвянето на законодателното предложение 
през 2011 г.

Повече за защитата на данните 
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Източник: Страницана на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Вим  ВЕНДЕРС:  филмите  са  език,  който  може  да  се 
преподава

Легендарният режисьор Вим Вендерс би желал филмовото 
изкуство  да  се  преподава  в  училище  от  ранна  възраст: 
„пропускаме възможността да научим децата, че съществува 
напълно различен език, който те могат да овладеят“, както и 

че  не  е  нужно  да  стават  жертви  на  синдрома  на  бързото  хранене,  сподели  той  при 
посещението  си  по  повод  изслушване  на  тема  филмовото  изкуство  и  европейските 
идентичности, с което започна представянето на финалистите за 2010 г. на наградата за 
филмово изкуство „LUX“. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 01.11.- 07.11.2010 г.

Бюджет
⇒ Предложение  зa  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

мобилизиране  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 (заявление EGF/2010/014 SI/Mura от Словения) - 
COM(2010)582 Досие на документа

⇒ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 10 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 ГОДИНА - 
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел ІІІ „Комисия“ - COM(2010)598 
Досие на документа

⇒ ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 3 НА ОБЩИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2011 г. - 
ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия - 
COM(2010)601 Досие на документа
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⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране  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 (заявление EGF/2009/024 NL/Noord Holland и Zuid 
Holland разделение  58,  подадено  от  Нидерландия)  -  COM(2010)532  Досие  на 
документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране  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 (заявление  EGF/2009/030  NL/Drenthe разделение 
18, подадено от Нидерландия) - COM(2010)531 Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО СЪВЕТА  относно 

гаранциите, които се обезпечават от общия бюджет - Състояние към 31 декември 
2009 г. – COM(2010)580 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
наказателните  мерки  за  коригиране  на  прекомерните  макроикономически 
неравновесия в еврозоната - COM(2010)525 Досие на документа

Информационно общество
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

Европейската  агенция  за  мрежова  и  информационна  сигурност  (ENISA)  - 
COM(2010)521 Досие на документа

Околна среда
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за формулиране на критерии за това кога 

определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета - COM(2010)576 Досие на документа

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Бъдещето  на  бюджетната  подкрепа  на  ЕС  за  трети  страни  - 
COM(2010)586 Досие на документа

Регионална политика
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  -  21-ВИ  ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ЗА  ПРИЛАГАНЕТО  НА 

СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2009 г.) - COM(2010)587 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КОХЕЗИОННИЯ ФОНД (2009 г.) - 

COM(2010)589 Досие на документа

Рибарство и морско дело
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  на  протокола  към 

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската 
общност и Федеративните щати Микронезия - COM(2010)572 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
проект на пътна карта за създаването на обща среда за обмен на информация за 
наблюдението на морската област в ЕС - COM(2010)584 Досие на документа

Статистика
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⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 
прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  1161/2005  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки 
по институционален сектор - COM(2010)535 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

4.11.2010   L   286  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 983/2010 на Комисията от 3 ноември 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕС) № 185/2010 за установяване на подробни мерки за прилагането 
на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

 Регламент (ЕС) № 984/2010 на Комисията от 3 ноември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер.

 Регламент (ЕС) № 985/2010 на Комисията от 3 ноември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 986/2010 на Комисията от 3 ноември 2010 година за вписване 
на  наименование  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 987/2010 на Комисията от 3 ноември 2010 година за вписване 
на  наименование  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 988/2010 на Комисията от 3 ноември 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  № 989/2010  на  Комисията  от  3  ноември  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година.

 
РЕШЕНИЯ 

 Решение 2010/659/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 
година  за  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 
(заявление EGF/2009/015 DK/Danfoss Group от Дания).

 Решение 2010/660/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 
година  за  мобилизиране  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 
(заявление EGF/2009/023 PT/Qimonda от Португалия).

 Решение 2010/661/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 
година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията  в  съответствие  с  точка  28  от  Междуинституционалното 
споразумение  от  17  май  2006  г.  между  Европейския  парламент,  Съвета  и 
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Комисията  за  бюджетната  дисциплина  и  доброто  финансово  управление 
(заявление EGF/2009/031 DK/Linak от Дания).

 Решение 2010/662/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 
година  за  мобилизиране  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 
(заявление EGF/2010/001 DK/Nordjylland от Дания).

 Решение 2010/663/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 
година  за  мобилизиране  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 
(заявление EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción).

5.11.2010 L288
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 990/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания [Jabłka łąckie (ЗГУ)].

 Регламент (ЕС) № 991/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания [Olive de Nîmes (ЗНП)].

 Регламент (ЕС) № 992/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 993/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година по силата на 
който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/71/ЕC на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на 

Директива  98/8/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  включване  на 
метофлутрин като активно вещество в приложение I към нея.

 Директива 2010/72/ЕС на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на 
Директива  98/8/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  включване  в 
приложение I към нея на веществото спинозад като активно вещество. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/667/ЕС на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на 

Решение 2007/66/ЕО относно организирането на временен експеримент съгласно 
Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с увеличаване максималното тегло на 
партидите на някои семена от фуражни култури.

 Решение 2010/668/ЕС на Комисията от 4 ноември 2010 година за изключване от 
финансиране  от  страна  на  Европейския  съюз  на  някои  разходи,  направени  от 
държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране 
на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за 
гарантиране  на  земеделието  (ЕФГЗ)  и  на  Европейския  земеделски  фонд  за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

6.11.2010 L290
РЕГЛАМЕНТИ 
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 Регламент (ЕС) № 997/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година за временно 
преустановяване  на  въвеждането  в  Съюза  на  екземпляри  от  някои  видове  от 
дивата фауна и флора. 

 Регламент  (ЕС)  №  998/2010  на  Комисията  от  5  ноември  2010  година  за 
разрешаване на Enterococcus faecium DSM 7134 като фуражна добавка за пилета 
за угояване (притежател на разрешителното: Lactosan GmbH & Co KG).

 Регламент  (ЕС)  № 999/2010  на  Комисията  от  5  ноември  2010  година  относно 
разрешителното за използване на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от  Aspergillus 
oryzae (DSM 17594),  като  фуражна  добавка  за  свине  майки  (притежател  на 
разрешителното DSM Nutritional Products Ltd).

 Регламент (ЕС) № 1000/2010 на Комисията от 3 ноември 2010 година за дерогация 
от  регламенти  (ЕО)  № 2402/96,  (ЕО)  № 2058/96,  (ЕО)  № 2305/2003,  (ЕО)  № 
969/2006,  (ЕО)  №  1918/2006,  (ЕО)  №  1964/2006,  (ЕО)  №  27/2008,  (ЕО)  № 
1067/2008 и (ЕО) № 828/2009 по отношение на датите за подаване на заявления и 
за издаване на лицензии за внос през 2011 г. в рамките на тарифните квоти за 
сладки картофи, нишесте от маниока,  маниока,  зърнени култури, ориз,  захар и 
маслиново  масло  и  за  дерогация  от  регламенти  (ЕО)  №  382/2008,  (ЕО)  № 
1518/2003, (ЕО) № 596/2004, (ЕО) № 633/2004 и (ЕО) № 951/2006 по отношение 
на датите за издаване на лицензии за износ през 2011 г. в сектора на говеждото и 
телешкото месо, свинското месо, яйцата, птичето месо и извънквотните захар и 
изоглюкоза. 

 Регламент (ЕС) № 1001/2010 на Комисията от 5 ноември 2010 година за изменение 
за сто тридесет и осми 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, мрeжата на Ал Кайда 
и талибаните.

 Регламент  (ЕС)  №  1002/2010  на  Комисията  от  5  ноември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/670/ЕС на Комисията от 3 ноември 2010 година за определяне на 

критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански 
характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти 
на CO 2 , както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски 
технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии 
на  парникови  газове  в  Общността,  въведена  с  Директива  2003/87/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета. 

 Решение 2010/671/ЕС на Комисията от 5 ноември 2010 година за даване право на 
държавите-членки  да  удължат  временните  разрешения,  издадени  за  новото 
активно вещество спиротетрамат. 

 Решение 2010/672/ЕС на Комисията от 5 ноември 2010 година за признаване по 
принцип,  че  документацията,  представена  за  подробна  проверка  с  оглед  на 
възможното  включване  на  пенфлуфен  и  флуксапироксад  в  приложение  I към 
Директива 91/414/ЕИО на Съвета, е пълна.

 Решение 2010/673/ЕСна Европейската централна банка от 2 ноември 2010 година 
за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ. 
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. октомври 2010 г.

Издание на ОЛАФ относно предотвратяването на измамите чрез информиране на 
обществеността
Prevenir la fraude en informant le public
ЕС 1569

Доклад за конкурентоспособността в ЕС за 2009 година.
European Competitiveness Report – 2009
EC 1570

Издание относно заетостта в Европа за 2009 година
European Employment Observatory - Review: Spring 2009
ЕС 1571

Енергийната позиция на Европа за 2009 година
Europe's energy position
ЕС 1572

Издание относно равенството между половете. Повече жени на работните места 
в ЕС
More women in senior positions
ЕС 1573

Издание относно Доклада на Съвместните Изследователски Центрове в ЕС за 
2009 година
Joint Research Centre - Annual Report 2009
ЕС 1574

Издание относно икономиката в Европа – икономическите предизвикателства в 
Балтийските райони
European Economy - Cross-country study: Economic policy challenges in the Baltics 
Rebalancing in an uncertain environment
ЕС 1575

Издание относно проблемите и предизвикателствата с наркотичните вещества в 
Европа
EMCDDA - Guidelines for collecting data on retail drug prices in Europe: issues and challenges
ЕС 1576

Издание относно европейската полиция
Contributing to European police coopearation through learning
ЕС 1577

Издание за историята на Европейската комисия
Translation at the European Commission - a history
ЕС 1578
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10-ТА Конференция на ОЛАФ
OLAF - 10TH Anniversary Conference
ЕС 1579

Доклад на Солвит за 2009 година
Development and Performance of the SOLVIT network
ЕС 1581

Доклад на Службата за съвети на гражданите (CSS) за 2009 година
Citizens - Report on the functioning and development of the Citizens Signpost Service CSS
ЕС 1582

Издание относно социалната обстановка в Европейския съюз за 2009 година
The Social Situation In The European Union – 2009
ЕС 1583

Издание относно безопасността на храните в ЕС
Assuring safety in the food chain
ЕС 1584

Издание относно европейска инициатива за “зелени автомобили”
European Green Cars Initiative
ЕС 1585

Издание относно здравеопазването в ЕС
ECDC CORPORATE - Summary of key publications - 2009
ЕС 1586

Издания относно образованието в ЕС
Education and training for social inclusion;
ERASMUS
ЕС 1587, ЕС 1588

Статистическо издание относно горите за 2009 година
EUROSTAT - Forestry statistics – 2009
ЕС 1589

Статистическо издание относно риболова
Fishery statistics
ЕС 1590

         Народно събрание
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