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Тема на седмицата

Гърция получи 14.5 млрд. евро помощ от 
ЕС

 

Гърция получи първия транш от финансовата помощ от 
страните-членки на еврозоната, възлизащ на 14.5 млрд. евро ($17.9 млрд.) и ще използва 
част  от  парите да погаси изцяло дълга  от  8.5  млрд.  евро,  заявиха длъжностни лица, 
цитирани от „Ройтерс".

Неспособността на Гърция сама да изплати дълга,  накара ЕС и Международния 
валутен фонд (МВФ) да се намесят и да се съгласят да предоставят финансова помощ на 
стойност 110 млрд. евро през изминалия месец май 2010г. МВФ вече предостави на Атина 
5.5 млрд. евро.

„Вече са прехвърлени 14.5 млрд. евро на Гърция чрез Европейската централна 
банка", заяви представител на гръцка банка, участвал в приключването на сделката.

Сега Атина ще използва част от средствата за пълното погасяване на 10-годишните 
облигации, съобщи представител на гръцкото правителство.

„Изплащането  на  дълга  ще  протече  нормално  на  19  май  2010  г.",  допълни 
анонимен източник пред „Ройтерс".

Гърция се съгласи да въведе строги финансови мерки за намаляване на дефицита 
от почти 14 % от брутния вътрешен продукт до 3 % от БВП до 2014 г., за да изпълни 
условията за предоставяне на помощ от ЕС и МВФ, но е изправена пред редица протести 
заради решението на правителството за намаляване размера на заплатите и повишаване 
на данъците.

Източник:europa.bg
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 24 май 2010 г. парламентарна делегация, водена от председателя на Народното 
събрание Цецка Цачева,  участва в  Четвъртия събор  на българите  в  Европа,  който се 
провежда в навечерието на 24 май в Микулчице. В рамките на визитата си в Чехия Цецка 
Цачева се срещна с председателя на Сената на Чехия Пршемисъл Соботка. 

Предстоящи събития 

На  17  май  2010  г.,  беше  представена  на  кръгла  маса  в  Народното  събрание, 
„Стратегия  за  продължаване  на  реформата  на  съдебната  система  в  условията  на 
пълноправно членство в Европейския съюз”. За повече информация натиснете ТУК.

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.
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Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 19 май 2010 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове  разгледа и прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за водите, № 002-01-36 – внесен от Министерски съвет на 11.05.2010 г. 
Със законопроекта за   изменение и  допълнение на Закона за  водите се транспонира 
Директива  2007/60/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  оценката  и 
управлението на риска от наводнения, Директива 200/60/ЕО на Европейския парламент и 
на  Съвета за  установяване  на  рамка  на  действията  на  Общността  в  областта  на 
политиката за водите.  

Със  законороекта  се  създава  задължение  за  транспониране  на  Директива 
2008/105/ЕО на  Европейския  парламент  и  на  Съвета за  определяне  на  стандарти  за 
качество на околната среда в областта на политиката за водите,   Директива 2008/56/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността 
в  областта  на  политиката  за  морска  среда и Директива  2009/90/ЕО на  Комисията  за 
определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на 
технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите в 
подзаконовата нормативна уредба.

На 19 май 2010 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове   прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
екстрадицията и Европейската заповед за арест, внесен от Министерски съвет на 4 май 
2010 г. Със законопроекта се предлага прецизирането на разпоредбите на българското 
законодателство, в съответствие с Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002  г.  относно  Европейската  заповед  за  арест  и  процедурите  за  предаване  между 
държавите-членки,  както  и  с  препоръките,  посочени  в  Доклада  за  оценка  относно 
четвъртия кръг от взаимни оценявания „Практическо прилагане на Европейската заповед 
за  арест  и  съответни  процедури  за  предаване  между  държавите  членки”  (документ 
98265/2/09). Законопроектът бе приет на първо четене и от Комисията по правни въпроси 
Комисията по правни въпроси   на 20 май 2010 г.

На 19 май 2010 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове разгледа  Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 002-01-
37, внесен от Министерския съвет на 12 май 2010 г. Законопроектът е  е изготвен във 
връзка със започната в началото на 2009 г. процедура за нарушение срещу Република 
България.  Европейската  комисия  смята,  че  част  от  разпоредбите  на  Закона  за 
адвокатурата, както и липсата на законодателна уредба на някои от отношенията във 
връзка с упражняването на адвокатската професия са в нарушение на Учредителните 
договори  на  ЕС  и  на  Директива  98/5/ЕО  за  улесняване  постоянното  упражняване  на 
адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита 
квалификацията. След проведени разисквания по Комисията по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове прие на първо четене внесения законопроект.

На 20 май 2010 г. Комисията по правни въпроси разгледа и прие на първо четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 002-01-36 – внесен от 
Министерски съвет на 11.05.2010 г. 

Със  законопроекта  за   изменение  и  допълнение  на  Закона  за  водите  се 
транспонира Директива  2007/60/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
оценката и управлението на риска от наводнения, Директива 200/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на рамка на действията на Общността в областта 
на политиката за водите.  
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Със  законороекта  се  създава  задължение  за  транспониране  на  Директива 
2008/105/ЕО на  Европейския  парламент  и  на  Съвета за  определяне  на  стандарти  за 
качество на околната среда в областта на политиката за водите,   Директива 2008/56/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността 
в  областта  на  политиката  за  морска  среда и Директива  2009/90/ЕО на  Комисията  за 
определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на 
технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите в 
подзаконовата нормативна уредба.

На 20 май 2010 г. Комисията по регионална политика и местно самоуправление 
разгледа и прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
водите, № 002-01-36 – внесен от Министерски съвет на 11.05.2010 г. 

Със  законопроекта  за   изменение  и  допълнение  на  Закона  за  водите  се 
транспонира Директива  2007/60/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
оценката и управлението на риска от наводнения, Директива 200/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на рамка на действията на Общността в областта 
на политиката за водите.  

Със  законороекта  се  създава  задължение  за  транспониране  на  Директива 
2008/105/ЕО на  Европейския  парламент  и  на  Съвета за  определяне  на  стандарти  за 
качество на околната среда в областта на политиката за водите,   Директива 2008/56/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността 
в  областта  на  политиката  за  морска  среда и Директива  2009/90/ЕО на  Комисията  за 
определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на 
технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите в 
подзаконовата нормативна уредба.

На  20  май  2010г.  Комисията  по  бюджет  и  финанси  прие  на  второ  четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 
054-01-35/21.04.2010 г.  – внесен от Стоян Мавродиев и група народни представители.

Със  законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  Комисията  за 
финансов надзор се предвиждат мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за 
кредитен рейтинг.

Новини от България свързани с ЕС

Външните министри на България, Румъния и Гърция подкрепиха по-
бързата евроинтеграция на Западните Балкани

Българският  министър  на  външните  работи  Николай  Младенов  и 
неговите колеги от Гърция и Румъния - Димитрис Друцас и Теодор Баконски 
проведоха  тристранна среща в  Букурещ в  петък,21  май 2010г.  предаде 
пресслужбата на МВнР.

Румънският  домакин  на  срещата  министър  Баконски  подчерта,  че  това  е 
юбилейната  15-та  годишнина  от  този  формат.  Основна  тема  на  разговорите  беше 
европейската  перспектива  за  страните  от  Западните  Балкани  в  светлината  на 
предстоящата среща в Сараево ЕС - Западни Балкани.

Участниците  в  тристранната  среща  приеха  съвместна  декларация  за  Западните 
Балкани  и  подписаха  писмо,  адресирано  до  върховния  представител  за  външните 
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отношения  на  ЕС  Катрин  Аштън  и  до  европейския  комисар  по  разширяването  и 
добросъседството Щефан Фюле, отнасящо се за въпросите на Черноморската синергия. В 
декларацията трите страни се ангажират с подкрепа за по-бързото присъединяване на 
държавите от Западните Балкани към ЕС. При това се запазва условността на процеса 
като стимул за ускоряване на необходимите реформи.

Друг  важен  аспект  от  разговорите  беше  разширяването  на  сътрудничеството  в 
Черноморския  регион  с  акцент  върху  Черноморската  синергия.  Разисквани  бяха  и 
възможностите за ускоряване на работата по нейните аспекти - околна среда, транспорт 
и  енергетика.  Тримата  министри  обсъдиха  и  въпросите  за  повишаване  на 
взаимодействието на трите страни както в региона, така и в рамките на ЕС.

Предмет  на  обсъждане  бяха  и  реалностите  на  световната  финансово  - 
икономическа  криза,  ефектите  върху  трите  страни,  както  и  предприети  мерките  за 
излизане от нея.

Източник:europa.bg

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Пленарната сесия на ЕП през май 2010г.

Депутатите призоваха към по-строго икономическо управление 

Европейските  депутати  повдигнаха  въпросите  за  по-строго 
икономическо  управление  на  европейско  ниво,  засилване  на  Пакта  за 
стабилност  и  растеж и санкционирането  на  тези,  които  не  изпълняват 
ангажиментите  си  по  време  на  дебат  в  ЕП  на  19  май 2010г.  относно 
механизмите  за  засилено  икономическо  управление.  За  повече 
информация натиснете ТУК.

      
Парламентът  наложи  вето  на  разрешаването  на  "лепилото  за 
месо" в ЕС

Европейският парламент блокира разрешаването на използването 
на "лепилото за месо" тромбин като добавка в хранителните продукти. 
Ензимът,  който  се  извлича от  свински  или говежди животински части, 
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може да бъде използван за съединяване на отделни части месо за получаване на единен 
продукт. Депутатите от ЕП са на мнение, че получените по този начин продукти носят 
неприемливо висок риск за заблуда на потребителите. За повече информация натиснете 
ТУК.

Evgeni Kirilov:  Южен  Кавказ  е  от  огромно  стратегическо 
значение за ЕС

Европейският  депутат  Evgeni Kirilov (Група  на  Прогресивния 
алианс на социалистите и демократите в ЕП, България) призовава ЕС 
да  разработи  цялостна  стратегия  за  региона,  за  да  помогне  за 
стабилизирането, развитието и демократизирането му.  Milan Cabrnoch 
(ЕКР, Чехия), ръководител на делегацията за връзки с Южен Кавказ, 
предвижда бъдещо членство в ЕС на Армения, Азербайджан и Грузия. 

Според  него  партньорството  и  комуникацията  са  изключително  важни. За  повече 
информация натиснете ТУК.

    
Енергийна  ефективност:  нови етикети  за  домакинските  уреди  и 
други продукти

Етикетите на домакински уреди като хладилници, перални машини 
и  фурни,  ще  трябва  да  включват  повече  информация  относно 
енергийното потребление, след като депутатите одобриха законодателен 
текст  в  тази  насока  на  19  май 2010г.  ЕП  гласуваха  да  се  добавят 
допълнителни  "плюс"  класове  към  вече  познатата  схема  с  цветни 
означения.  В бъдеще всички реклами относно цената или енергийната 

ефективност трябва да посочват енергийния клас на продукта. За повече информация 
натиснете ТУК.

ЕП  одобри  правилата  за  улесняване  на  донорството  и 
трансплантацията на органи

Хората, които се нуждаят от трансплантация на орган, вече 
ще чакат по-малко за намирането на дарител, след като депутатите 
одобриха  законодателството  на  ЕС,  определящо  стандартите  за 

качество и безопасност на човешките органи за трансплантация.  Директивата покрива 
всички  етапи  на  процеса  от  донорството  до  трансплантацията  и  улеснява 
сътрудничеството  между  държавите  членки.  Членовете  на  ЕП  приеха  и  резолюция 
относно Плана за действие за донорството на органи. За повече информация натиснете 
ТУК.

Приемане на бежанци: държавите членки могат да получат 6 
000 € за бежанец

Държавите  членки,  които  доброволно  искат  да  приемат 
бежанци  от  трети  страни,  могат  да  получат  до  6  000  евро  за 
презаселено лице,  съгласно  законодателното  предложение,  което 
ЕП прие на 18 май 2010г.  Страните от ЕС допринасят като цяло 

много  по-малко  за  презаселването  на  бежанци,  отколкото  други  страни  като  САЩ, 
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Австралия  и  Канада,  се  казва  в  доклада.  ЕП одобриха  и  създаването  на  Европейска 
служба  за  подкрепа  в  областта  на  убежището,  след като  по  въпроса  беше постигнат 
компромис със Съвета. За повече информация натиснете ТУК.

Самостоятелно заетите жени със същите права за 
майчинство като служителите

Страните от ЕС трябва да предоставят стандартни права на 
социална защита, включително поне 14 седмичен платен отпуск 
по  майчинство,  на  самостоятелно  заетите  жени,  както  и  на 

съпрузите или партньорите на самонаети лица, според одобреното от депутатите ново 
законодателство. Съгласно измененията на ЕП, договорени със Съвета, държавите членки 
ще  решават  дали  плащането  на  здравноосигурителни  вноски  трябва  да  бъдат 
задължителни за самонаетите жени или те могат да участват в тази система доброволно. 
За повече информация натиснете ТУК.

Етикетите  “Произведено  в”  могат  да  станат  задължителни  за 
дрехите

Етикетите “Произведено в” трябва задължително да се слагат на 
дрехите, които се продават в Европа, настоява Европейският парламент в 
гласуваното  във  вторник  изменение  на  регламента  за  етикетиране  на 
текстилните продукти. Освен това, според депутатите в скоро време може 
да се наложи изготвянето на нова хармонизирана задължителна схема от 
изисквания. За повече информация натиснете ТУК.

Осъществяването на трансплантации на органи става по-лесно

Преди  дебата  докладчикът  в  ЕП  Miroslav Mikolášik каза,  че  той  е 
"подчертал  основните  принципи  по  отношение  на  донорство  и 
трансплантация на органи".  Според него, за да предотвратим незаконния 
трафик на органи, всички търговски и финансови стимули трябва да бъдат 
изключени".  Донорството  между  различни  държави  също  ще  бъде 

насърчено.  Той  каза  и  че  ако  бъде  одобрена  от  останалите  европейски  депутати, 
държавите членки ще могат да въплътят директивата в националното си законодателство. 
За повече информация натиснете ТУК.

Richard Ashworth говори за опростяването на ОСП

"Сегашната ОСП е прекалено бюрократична и административна, а 
трудностите,  пред  които  се  изправят  земеделските  производители  са 
много", каза  Richard Ashworth (ЕКР, Великобритания).  Подготвяйки се за 
реформата  на  Общата  селскостопанска  политика  през  2013  г., 
опростяването  на  правилата  и  контрола  е  основен  проблем  за 
земеделските производители, които трябва да "осигурят храна за 500 млн. 

европейски граждани на разумна цена". За повече информация натиснете ТУК.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

8

http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-74291-127-05-19-901-20100507FCS74267-07-05-2010-2010/default_p001c005_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-74291-127-05-19-901-20100507FCS74267-07-05-2010-2010/default_p001c006_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-74291-127-05-19-901-20100507FCS74267-07-05-2010-2010/default_p001c007_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-74291-127-05-19-901-20100507FCS74267-07-05-2010-2010/default_p001c008_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-74291-127-05-19-901-20100507FCS74267-07-05-2010-2010/default_p001c009_bg.htm


Седмичен бюлетин Брой 20
25 май 2010г.

Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на 
нейния потенциал

Безработицата  сред  младите  хора  е  два  пъти  по-голяма  от 
безработицата  сред  цялостното  трудоспособно  население,  отчасти 
заради икономическата криза. Европейските депутати вече критикуваха 
липсата  на  инвестиции в  бюджета  с  цел решаване на проблема.  Във 
вторник  ЕП  ще  гласува  развитието  на  Европейска  стратегия  за 
инвестиране  в  младежта  и  мобилизиране  на  нейния  потенциал  през 
следващите 10 години. За повече информация натиснете ТУК.

ЕП  се  бори  за  равенство  между  половете  при  самостоятелно 
заетите лица

Европейските депутати искат приемането на нови правила, за да 
бъдем уверени,  че  никой няма да остане  извън  социална защита и  че 
пропастта  между  половете  при  самостоятелно  заетите  лица  и  техните 
партньори  ще  бъде  преодоляна.  Според  тях  държавите  членки  трябва 
поемат  отговорност  за  организирането на  социална защита,  включваща 
получаването на обезщетение за майчинство по време на най-малко 14 

седмици.  Дебатът  и  гласуването  в  ЕП  се  състоя  на  17  и  18  май 2010г. За  повече 
информация натиснете ТУК.

       

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

По-добър живот за жените в селските райони

На заседанието на Съвета по селско стопанство от 17 май 
2010г.,  въз  основа  на  документ  на  испанското  председателство 
бяха  обсъдени  начините  за  насърчаване  на  равенството  между 
половете  в  селските  райони.  Жените  играят  ключова  роля  в 
местните общности, но техният принос често остава незабелязан и 

недооценен.Гарантирането  на  равни  възможности  за  двата  пола  е  от  първостепенно 
значение за поддържането на активен живот в селските райони. За повече информация 
натиснете ТУК.
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 Нови правила за хедж фондовете

Още от началото на финансовата криза ЕС разглежда въпроса как да се избегнат 
подобни събития  в  бъдеще.  На  18 май 2010г.  Съветът  по  икономически  и  финансови 
въпроси постигна съгласие относно мандат на председателството за водене на преговори 
с Европейския парламент по директива за създаване на рамка на ЕС за администраторите 
на  фондове  за  алтернативни инвестиции,  като хедж фондове  или фондове  за  дялово 
участие. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

Приоритети на испанското председателство на Съвета на ЕС

За  период  от  шест  месеца (януари-юни  2010г.)  Испания 
председателства  Съвета  на  ЕС.  Испания  работи  в  тясно 
сътрудничество с другите двама участници в първото трио – Белгия и 

Унгария, както и с председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой и върховния 
представител по общата външна политика и политиката на сигурност, Катрин Аштън. 

Испанското председателство има четири основни приоритета:

 Пълно и ефективно прилагане на Договора от Лисабон; 
 По-голяма  координация  на  икономическите  политики  на  държавите-членки  и 

одобряване на Европейската стратегия за устойчиво развитие до 2020 г.; 
 Засилване на участието и влиянието на Европейския съюз в новия световен ред; 
 Поставяне  на  европейските  граждани  в  основата  на  политиките  на  ЕС  с 

инициативи, предназначени да развиват техните права и свободи. 

страницата на испанското председателство

Новини от Европейската комисия

ЕС се стреми към намаляване на риболова през 2011 г.

Европейската  комисия  се  опитва  да  постигне  баланс 
между  устойчивост  и  стабилност  при  определянето  на 
риболовните квоти за следващата година.

Комисията официално започна разговори за риболовните 
квоти през 2011 г. с доклад, в който са посочени приоритетите ѝ относно ограниченията 
на улова. За повече информация натиснете ТУК.
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Нова програма на ЕС за цифровите технологии

Информационните  и  комуникационните  технологии играят 
важна роля в стратегията на ЕС за засилване на икономическия 
растеж  и  за  борба  с  изменението  на  климата  и  застаряващото 
население.

Комисията  обяви  петгодишна  програма  за  развитие  на 
телекомуникационния  сектор,  в  която  предвижда  амбициозни 

мерки  за  разгръщане  на  цифровия  потенциал  на  Европа.  За  повече  информация 
натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Гласувайте сега за най-голямото предизвикателство пред 
науката!

Според  Вас,  кое  е  най-значителното  предизвикателство 
пред  науката  и  иновациите?  Дайте  своя  глас  на 
www.challenge2030.eu. Окончателните  резултати  ще  бъдат 
представени на европейските министри на научните изследвания 

на 26 май 2010г.
Четиринадесет  водещи  учени  и  иноватори  са  посочили  четиринадесет 

предизвикателства,  сред които  гражданите  могат  да  изберат  това,  с  което  смятат,  че 
научната  общност  трябва  да  се  справи  през  идните  години. Гласуването  започна  на 
22 април 2010г. и остава открито до 26 май 2010г.

Електронно табло,  разположено в централната сграда на Съвета в Брюксел (на 
снимката), показва резултатите от гласуването до момента, както и видеозаписи, в които 
четиринадесетте водещи представители на научната общност обясняват значимостта на 
избраното от тях предизвикателство.

Можете да видите видеозаписите и да проследите хода на гласуването в реално 
време и на www  .  challenge  2030.  eu  .

Този  проект  с  широко  гражданско  участие  се  ръководи  от  испанското 
председателство на Съвета на ЕС като част от Програмата за гражданите в областта на 
науката и иновациите, която има за цел да увеличи приноса на гражданите в процеса на 
вземането на политически решения.
 

Източник: Страницата на Съвета
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 17.05.-21.05. 2010 г.

Бюджет
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА до бюджетния орган относно гаранциите, които се 

обезпечават от общия бюджет - Състояние към 30 юни 2009 г. - COM(2010)188 
Досие на документа

Данъчно облагане и митнически съюз
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на регионалната Конвенция за 

паневросредиземноморските  преференциални  правила  за  произход  - 
COM(2010)172 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  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/2009/020 ES/Castilla-La Mancha) - 
COM(2010)205 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 6-и доклад на 
Комисията  за  функционирането  на  системата  за  контрол  на  традиционните 
собствени ресурси (2006—2009 г.)(член 18, параграф 5 от Регламент [ЕО, Евратом] 
№ 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г.) - COM(2010)219 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА  И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  -  Данъчно  облагане  и 
развитие - Сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто 
управление в областта на данъчното облагане - COM(2010)163 Досие на документа

Енергетика
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
позицията  на  Съвета  на  първо  четене  относно  приемането  на  изменено 
предложение  за  директива  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
енергийните характеристики на сградите - COM(2010)165 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 
параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
позицията на Съвета на първо четене по приемането на изменено предложение за 
директива  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  посочването  на 
консумацията  на  енергия  и  други  ресурси  от  продукти,  свързани  с 
енергопотреблението,  на  етикети  и  в  стандартна  информация  за  продуктите  - 
COM(2010)164 Досие на документа
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документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

18.05.2010 г. L 121
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 421/2010 на Комисията от 17 май 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕС) № 53/2010 по отношение на ограниченията на улова на мойва във 
водите на Гренландия.

 Регламент (ЕС) № 422/2010 на Комисията от 17 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  423/2010  на  Комисията  от  17  май  2010  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.

 Регламент (ЕС) № 424/2010 на Комисията от 17 май 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  №  419/2010  за  определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на 
зърнените култури, считано от 16 май 2010 г.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/276/ЕС  на  Комисията  от  10  май  2010  година  за  изменение  на 

приложения I и II  към Решение 2009/861/ЕО относно преходни мерки съгласно 
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 
на  преработката  на  несъответстващо  на  критериите  сурово  мляко  в  някои 
млекопреработвателни предприятия в България. 

 Решение  2010/277/ЕС  на  Комисията  от  12  май  2010  година  за  изменение  на 
Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни 
пунктове и на ветеринарните единици в Traces.

18.05.2010 г. L 122
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 406/2010 на Комисията от 26 април 2010 година за прилагане на 
Регламент  (ЕО)  №  79/2009  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород.

19.05.2010 г. L 123
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 425/2010 на Комисията от 18 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/278/ЕС на Съвета от 10 май 2010 година за назначаване на член от 

Германия в Европейския икономически и социален комитет  
 Решение 2010/279/ОВППС на Съвета от 18 май 2010 година относно полицейската 

мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН).

20.05.2010 г. L 124
РЕГЛАМЕНТИ 
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 Регламент (ЕС) № 426/2010 на Комисията от 19 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.  

 Регламент  (ЕС)  №  427/2010  на  Комисията  от  19  май  2010  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.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/280/ЕС  на  Комисията  от  12  май  2010  година  за  изменение  на 

Решение 2006/968/ЕО за прилагане на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета по 
отношение на насоки и процедури за електронната идентификация на животни от 
рода на овцете и козите .

 Решение 2010/281/ЕС на Европейската централна банка от 14 май 2010 година за 
създаване на програма за пазарите на ценни книжа.

21.05.2010 г. L 125
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 428/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за прилагане на 
член  14  от  Директива  2009/16/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  по 
отношение на разширените проверки на кораби. 

 Регламент (ЕС) № 429/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и защитените 
географски указания.

 Регламент (ЕС) № 430/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕИО)  №  2454/93  за  определяне  на  разпоредби  за  прилагане  на 
Регламент  (ЕИО)  № 2913/92 на Съвета  за  създаване  на Митнически  кодекс на 
Общността.

 Регламент (ЕС) № 431/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 432/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за определяне на 
възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти.

 Регламент  (ЕС)  №  433/2010  на  Комисията  от  20  май  2010  година  за 
непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната 
тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008. 

 Регламент (ЕС) № 434/2010 на Комисията от 20 май 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. 

 Регламент (ЕС) № 435/2010 на Комисията от 20 май 2010 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. 

 Регламент  (ЕС)  №  436/2010  на  Комисията  от  20  май  2010  година  относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/282/ЕС на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на 

прекомерен дефицит в Австрия.
 Решение 2010/283/ЕС на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на 

прекомерен дефицит в Белгия.
 Решение 2010/284/ЕС на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на 

прекомерен дефицит в Чешката република.
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 Решение 2010/285/ЕС на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на 
прекомерен дефицит в Германия.

 Решение 2010/286/ЕС на Съвета от 19 януари 2010 година относно наличието на 
прекомерен дефицит в Италия. 

22.05.2010 г. L 126
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 440/2010 на Комисията от 21 май 2010 година относно таксите, 
дължими  на  Европейската  агенция  по  химикали  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 
1272/2008  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

 Регламент (ЕС) № 441/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за вписване на 
название в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания.

 Регламент (ЕС) № 442/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за вписване на 
название в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания.

 Регламент (ЕС) № 443/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за вписване на 
название в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 444/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания.

 Регламент  (ЕС)  №  445/2010  на  Комисията  от  21  май  2010  година  относно 
разпределението между „доставки“ и „директни продажби“ на националните квоти 
за  мляко  за  периода 2009/2010  г.,  които  са  определени в  приложение  IX към 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета.

 Регламент (ЕС) № 446/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за откриване на 
продажбата на масло чрез тръжна процедура.

 Регламент (ЕС) № 447/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за обявяване 
продажбата на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжна процедура.

 Регламент (ЕС) № 448/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива  2010/33/ЕС  на  Комисията  от  21  май  2010  година  за  поправка  на 

испанската  версия  на  Директива  2001/112/ЕО  на  Съвета  относно  соковете  от 
плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/294/ЕС  на  Съвета  от  10  май  2010  година  относно  проявата 

„Европейска столица на културата“ за 2014 г. 
 Решение  2010/295/ОВППС  ЕС  BAM Rafah/1/2010  на  комитета  по  политика  и 

сигурност от 21 май 2010 година за удължаване на мандата на ръководителя на 
мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт 
Рафа. 

 Решение 2010/296/ЕС на Комисията от 21 май 2010 година относно създаването на 
Регистър за биоциди. 

Книги от фонда на Европейския документационен център
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http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=L&textfield2=46&Submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&_submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&ihmlang=bg


Седмичен бюлетин Брой 20
25 май 2010г.

Книги получени през м. май 2010 г.

Издание за културната програма
The Euromed Partnership: The Cultural Agenda
ЕС 1560

Издание относно перспективите за малките и средните предприятия
Changing the perspectives for manufacturing SMEs
ЕС 1561

Издание относно новостите в химическия сектор
Rejuvenating the European chemical sector
ЕС 1562

Издание относно хранителните продукти
Food security: understanding and meeting the challenge of poverty
ЕС 1563

5 издания относно докладите на проектите за енергетиката в ЕС за 2009г.
Energy education - Energy efficiency in industry - Renewable energy in buildings - 
Sustainable Energy Communities - Energy- efficient transport
ЕС 1564

Издание относно диалогът между ЕС  и Балканите
Intercultural Dialogue for Greater Europe: The European Union and the Balkans
ЕС 1565

Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на испанското 
председателство
The priorities of the European Econimic and Social Committee during the Spanish 
Presidency of the Council of the European Union
ЕС 1566

Издание - комикс за бедствията в ЕС
Hidden disaster
ЕС 1567

121-ва среща на интерпарламентарния съюз 
121  st  IPU  ASSEMBLY  /  121eme  ASSEMBLEE  DE  L'UIP  -  GENEVA 
(SWITZERLAND)/GENEVE(SUISSE) - 16-21 OCTOBER/OCTOBRE 2009
ЕС 1568

Народно събрание
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Седмичен бюлетин Брой 20
25 май 2010г.

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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