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Тема на седмицата

Навършват  се  25  години  от  подписването  на 
Шенгенското споразумение 

Малкото  люксембургско  селце  Шенген  отпразнува  с 
пищно тържество 25-та годишнина от подписването на Шенгенското споразумение.

Документът  доведе  до  създаването  на  зоната  за  свободно  движение  в  Европа, 
известна като Шенгенска зона.

25-годишнината  е  на  14  юни  2010г.,  но  жителите  на  Шенген  започнаха 
честванията  ден  по-рано.  На  церемонията  в  люксембургското  село  присъстваха 
министърът на външните работи на Люксембург Жан Аселборн и 300 високопоставени 
гости, сред които и председателят на Европейската комисия Жозе Барозу, съобщи БНР.

 Министърът  на  външните  работи  Николай  Младенов  също  присъства  на 
честването.

Източник: europa.bg

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица
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На 11 юни 2010г. председателя на Народното събрание Цецка Цачева бе основен 
докладчик по време на Европейската конференция на председателите на парламенти, 
която се състоя в Кипър.

Изказване  на  председателя  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  на  Eвропейската 
конференция на председателите на парламенти на 47 страни-членки на Съвета на Европа

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 10 юни 2010 г.  Комисията по околна среда и водите прие на първо четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, № 
002-01-45 – внесен от Министерски съвет на 27.05.2010 г. 

Със  законопроекта  за   изменение  и  допълнение  на  Закона  за  биологичното 
разнообразие се изпълняват  изискванията на Регламент (ЕО) № 1007/2009 г.,  относно 
търговията с тюленови продукти. Със законопроекта се цели да се прецизират и текстове, 
определящи обхвата на процедурата по оценка за съвместимост, съгласно изискванията 
на чл.6,  параграф 3 от  Директива 92/43/ЕИО на Съвета за  опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна. 

Новини от България свързани с ЕС

Премиерът Борисов се срещна с посланиците на ЕС

На  11  юни  2010г.,  Премиерът  Бойко  Борисов  разговаря  с 
ръководителите  и  представителите  на  дипломатическите  мисии  на 
страните  от  ЕС,  акредитирани  в  София,  съобщи  правителствената 
пресслужба. 

Това беше втората среща на министър-председателя с посланиците 
след тази, проведена по време на шведското председателство на ЕС през 

миналата година.
Срещата се състоя в резиденцията на посланика на Испания. 
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Източник: europa.bg

ЕВРОПА 2020

Николай  Младенов  ще  представи  българската  позиция  за 
стратегията „Европа 2020” в Люксембург

Външният  министър  Николай  Младенов  ще  представи 
българската  позиция  за  стратегията  „Европа  2020”.  Това  каза  на 
редовния  си  брифинг  говорителят  на  Министерството  на  външните 
работи  Весела  Чернева,  предаде  репортер  на  Агенция  „Фокус”.  
Представянето  ще се  състои  по  време на  редовното  заседание  на 

Съвета по общите въпроси и външните отношения на Европейския съюз на 14 юни 2010г. 
в  Люксембург.  Предвижда  се  стратегията  да  бъде  приета  на  15  юни  2010г.  на 
Европейския  съвет.  На  заседанието  е  възможно  обсъждането  на  политиката  на 
разширение на ЕС и разглеждане на кандидатурата на Исландия.  Ще се коментира и 
възможността  за  присъединяване  на  Естония  към  еврозоната.  Съветът  ще  разгледа 
въпроси,  свързани  със  Западните  Балкани,  Близкия  Изток,  Иран,  Грузия,  както  и 
резултатите  от  хуманитарната  мисия  в  Хаити.  Министър  Младенов  ще  участва  и  в 
заседанието  на  групата  на  приятелите  на  Молдова.  Чернева  отбеляза,  че  външно 
министерство  приветства проведения в  Словения референдум,  както и  резултатите  от 
него  във  връзка  с  активната  позиция  на  българското  правителство  по  отношение  на 
Западните Балкани. Провеждането на референдума е успех за целия регион. Николай 
Младенов  ще  направи  работно  посещение  в  Брюксел,  като  ще  проведе  срещи  в 
Европейската комисия, Европейския парламент и в Съвета на ЕС. 

Становището  на  България  за  стратегията  „Европа  2020”  ще  бъде  представено 
официално и от премиера Бойко Борисов на 17 юни 2010г. на среща на Европейския 
съвет.  Това  се  предвижда  за  всички  страни-членки  на  ЕС.  На  същата  дата  Николай 
Младенов  и  финансовият  министър  Симеон  Дянков  ще  представят  пред  българска 
публика българските измерения на стратегията.

Източник: агенция “Фокус”

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 7 юни 2010г.

Бузек откри разисквания относно новата енергийна общност 
на ЕС

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Засилване  на  сътрудничество  в  енергийните  мрежи,  фонд  на  ЕС  за  научни 
изследвания в областта на енергетиката и обща група за закупуване на газ бяха сред 
първите  стъпки  за  създаване  на  Европейска  енергийна  общност,  представени  от 
председателя  на  Парламента  Йежи  Бузек  на  1  юни  2010г.  За  повече  информация 
натиснете ТУК.

Европейската навигационна система "Галилео" се нуждае от 
повече финансиране

Европейският проект "Галилео" е приемлива алтернатива на 
GPS системите,  но  се  нуждае  от  повече  финансиране.  Неговите 
предимства са неоспорими, но въпросът е дали си струва да бъде 
инвестирано  в  него  по  време  на  финансова  криза?!  За  повече 

информация натиснете ТУК.

 Вторник, 8 юни 2010г.

Към Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

ЕС е близо до създаването на свой собствен дипломатически 
корпус - Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Този орган 
ще подпомага  Върховния представител на Съюза  по  въпросите  на 
външните  работи  и  политиката  на  сигурност.  Дискусиите  в  ЕП 

относно формата на ЕСВД продължиха в парламентарните комисии с докладчиците Guy 
Verhofstadt (АЛДЕ, Белгия) и Elmar Brok (ЕНП, Германия). Elmar Brok успя да ни отдели 5 
минути,  за  да му зададем няколко въпроса,  свързани с  ЕСВД. За повече информация 
натиснете ТУК.

 Сряда, 9 юни 2010г.

Интернет и човешките права - приятели или врагове

Новите технологии предлагат много възможности за защита 
на  човешките  права,  но  те  могат  да  попаднат  и  в  ръцете  на 
затворени  режими,  подчертаха  участниците  в  изслушване, 
организирано от Подкомисията на ЕП по човешки права. Европейски 

депутати,  експерти  и  учени  в  областта  на  информационните  и  комуникационните 
технологии разгледаха свободата на изразяване чрез интернет. За повече информация 
натиснете ТУК.

 Четвъртък, 10 юни 2010г.

Първа стъпка към Европейската енергийна общност 

Устойчиво  развитие,  конкурентоспособност  и  сигурност  на 
енергийните  доставки  -  това  е  основата  на  новата  Европейска 
енергийна общност.  В ЕП се проведе съвместната  парламентарна 
среща  по  време,  на  която  европейски  и  национални  депутати 
стигнаха до извода, че първата стъпка по отношение на ЕЕО трябва 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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да  бъде  свързването  на  всички  национални  енергийни  мрежи.  "Хората  имат  огромни 
очаквания и  ние  трябва  да  ги  оправдаем"  каза  председателят  на  ЕП Jerzy  Buzek. За 
повече информация натиснете ТУК.

 Петък, 11 юни 2010г.

Каква е ситуацията в Ивицата Газа?

Много  са  въпросите,  които  възникват  след  последните 
събития в Ивицата Газа.  Ще има ли мир в Газа? Каква може да 
бъде ролята на ЕС? Попадат ли парите на Съюза в точните ръце? 
Три  европейски  депутата,  които  бяха  част  от  последната 
делегация  на  ЕП  в  региона  анализираха  ситуацията  преди 

провеждането на дебат и приемането на резолюция в Страсбург следващата седмица. За 
повече информация ТУК.

Трафикът на хора 

Трафикът  на  хора  се  смята  за  едно  от  най-сериозните 
престъпления в световен мащаб.  Създаването на по-враждебна 
среда за трафикантите и по-добра защита за гражданите бяха 
дискутирани по време на семинар в ЕП. Европейските депутати 
обсъдиха с национални и международни експерти новия закон, 

свързан със засилването на борбата срещу тази съвременна форма на робство. За повече 
информация натиснете ТУК.

Източник:Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Качество на бюджетните статистически данни

Неотдавнашните корекции на обявените по-рано стойности 
на бюджетния дефицит, нотифицирани от една държава-членка, 
са свидетелство за необходимостта от засилване на надзора върху 
качеството  на бюджетните статистически данни,  докладвани на 
Евростат  (статистическата  служба  на  ЕС)  в  контекста  на 

процедурата  при  прекомерен  дефицит. На  8 юни 2010г. Съветът  по  икономически  и 
финансови въпроси постигна съгласие по общ подход за регламент, който би улеснил 
този процес. За повече информация натиснете ТУК.

Разводите — не толкова сложни и болезнени

Разводите  между  двойки,  живеещи  в  чужбина  или  с 
различна  националност,  ще  бъдат  улеснени. На  2 юни 2010г. 

Народно събрание
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Съветът предприе първите мерки за приемане на регламент, с който да се определя кое 
национално право да се прилага за разводите в страните от ЕС, участващи в засиленото 
сътрудничество в тази област. За повече информация натиснете ТУК.

Намалете солта!

Мнозинството  европейци  използват  твърде  много  сол  във 
всекидневната  си  храна. На  8 юни 2010г. здравните  министри  на  ЕС 
приеха  заключения  на  Съвета  относно  действия  за  ограничаване  на 
приема  на  сол  сред  населението  за  по  добро  здраве. За  повече 
информация натиснете ТУК.

Източник:Страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

Приоритети на испанското председателство на Съвета на ЕС

За  периода  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

Преосмисляне на професионалното обучение

Комисията представи план  за привличане на повече 
ученици в техникумите и другите професионални училища в Европа 
и подобряване качеството на предлаганото обучение.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Планът ще бъде обсъден от европейските министри на срещата им с работодатели 
и  синдикати  през  декември,  на  която  ще  се  приеме  10-годишна  програма  за 
професионалното обучение. За повече информация натиснете ТУК.

България и Португалия се присъединяват към страните с най-
чисти води за къпане

Качеството на водите се е понижило леко, но по-голямата част от  
моретата,  езерата  и  реките  на  Европа  все  още са  подходящи за  
къпане.

Европейците,  които  се  отправят  към  плажовете  това  лято,  не  трябва  да  се 
притесняват за качеството на водата.  Според доклад, публикуван днес, около 96 % от 
плажовете и 90 % от реките и езерата отговарят на минималните стандарти на ЕС за 
чистота.

Докладът  е  основан  на  взети  през  2009 г.  проби  от  води,  в  които  къпането  е 
разрешено. За повече информация натиснете ТУК.

Източник:Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Пленарна сесия 14-17 юни

Работното  време  на  самонаетите  шофьори  на  камиони, 
хранителните  етикети,  ситуацията  в  Ивицата  Газа,  напрежението 
между Северна и Южна Корея, правата на заподозрените по време на 
наказателни  производства,  по-сериозните  правила  относно 
прозрачността  на  дериватния пазар,  икономическото  управление и 

Стратегията "2020" ще бъдат основните дискутирани теми по време на юнската пленарна 
сесия на ЕП в Страсбург.

Пленарна сесия 14-17 юни 

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 07.06.-11.06.2010 г.

Бюджет

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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⇒ 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/2009/014  ES/Comunidad 
Valenciana). - COM(2010)216 Досие на документа

Външни отношения
⇒ РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО 

НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Обстоен преглед на 
Европейската  политика  за  съседство  -  Прилагане  на Европейската  политика за 
съседство за 2009 година - Доклад за напредъка по сектори - COM(2010)207 Досие 
на документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЦЕНТРАЛНА  БАНКА  -  Фондове  за  преобразуване  на  проблемни  банки  - 
COM(2010)254 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ОЧАКВАНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЛЕН 122A ОТ ДИРЕКТИВА 2006/48/ЕО - COM(2010)262 Досие на 
документа

Енергетика
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  663/2009  за  създаване  на  програма  за 
подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова 
помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката - COM(2010)283 Досие 
на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за  разрешаване пускането на  пазара на 

продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица  59122x1507xNK603  (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6)  в 
съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1829/2003  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета - COM(2010)275 Досие на документа

⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за  разрешаване пускането на  пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица  1507x59122  (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7)  в  съответствие  с  Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета - COM(2010)276 Досие 
на документа

⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за  разрешаване пускането на  пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) в съответствие с 
Регламент  (ЕО)  №  1829/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  - 
COM(2010)277 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  относно 

прилагането на член 105 и следващите членове от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 
Съвета по отношение на мерките за подобряване на условията за производство и 
предлагане на пазара на пчелни продукти - COM(2010)267 Досие на документа

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Изследвания
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 

Състояние и възможности за развитие на проекта  ITER -  COM(2010)226 Досие на 
документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА, 2010 г.  - (изготвен в 

съответствие  с  член  140,  параграф  1  от  Договора)  -  COM(2010)238  Досие  на 
документа

Информационно общество
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital 
Agenda for Europe“) - COM(2010)245 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  ДОКЛАД  ЗА  НАПРЕДЪКА  НА  ЕДИННИЯ  ЕВРОПЕЙСКИ  ПАЗАР  НА 
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА (15-ТИ ДОКЛАД) -  COM(2010)253 
Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  относно  пазарните  анализи  по  Регулаторната  рамка  на  ЕС  (3-ри 
доклад)  -  По-нататъшни  стъпки  за  консолидиране  на  вътрешния  пазар  за 
електронни съобщения - COM(2010)271 Досие на документа

Околна среда
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  -  Втори 

доклад за напредъка след Съобщението относно недостига на вода и сушите в 
Европейския  съюз,  COM(2007)  414  окончателен  -  COM(2010)228  Досие  на 
документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 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  се 
освободени от това изискване - COM(2010)256 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  ОТНОСНО 
РАЗРАБОТВАНЕТО  НА  ШЕНГЕНСКА  ИНФОРМАЦИОННА  СИСТЕМА  ОТ  ВТОРО 
ПОКОЛЕНИЕ (ШИС II) - Доклад за напредъка - юли 2009 г. — декември 2009 г. - 
COM(2010)221 Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  на  Споразумение 

между  Европейската  общност  и  нейните  държави-членки,  от  една  страна,  и 
Южноафриканската република, от друга страна, за изменение на Споразумението 
за търговия, развитие и сътрудничество - COM(2010)220 Досие на документа

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

европейската  статистика  за  трайните  насаждения  -  COM(2010)249  Досие  на 
документа

⇒
Народно събрание
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Търговия
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  сключване  на  споразумение  между 

Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на споразумението за взаимно 
признаване  по  отношение  на  оценката  на  съответствието  между  Европейската 
общност и Нова Зеландия - COM(2010)258 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  сключване  на  споразумение  между 
Европейския  съюз  и  Австралия  за  изменение  на  споразумението  за  взаимно 
признаване  по  отношение  на  оценката  на  съответствието,  сертификатите  и 
маркировките между Европейската общност и Австралия - COM(2010)270 Досие на 
документа

Транспорт
⇒ 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 за установяване на рамката за 
внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния 
транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт - COM(2010)251 Досие 
на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

08.06.2010 L140
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 492/2010 на Съвета от 3 юни 2010 година за 
налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с 
произход от Китайската народна република и Индонезия след преразглеждане с 
оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1225/2009. 

 Регламент (ЕС)  № 493/2010 на Съвета от 7 юни 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 234/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на 
Либерия.

 Регламент (ЕС) № 494/2010 на Комисията от 25 май 2010 година за изменение на 
приложение I  към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и 
статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

 Регламент (ЕС) № 495/2010 на Комисията от 7 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 496/2010 на Комисията от 7 юни 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 2010/310/ЕС на Съвета от 3 юни 2010 година за назначаване на член от 

Полша в Комитета на регионите.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Решение 2010/311/ЕС на Съвета от 3 юни 2010 година за назначаване на шестима 
членове и четирима заместник-членове от Италия в Комитета на регионите.

 Решение 2010/312/ЕС на Съвета от 3 юни 2010 година за назначаване на трима 
заместник-членове от Дания в Комитета на регионите.

 Решение  2010/313/ЕС  на  Комисията  от  7  юни  2010  година  за  разрешаване  на 
физически  проверки  съгласно  Регламент  (ЕО)  №  669/2009,  които  да  бъдат 
извършвани в одобрени помещения на стопански субекти в областта на фуражите 
и храните в Кипър

09.06.2010 L141
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 497/2010 на Комисията от 8 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/315/ЕС на Комисията от 8 юни 2010 година за отмяна на Решение 

2006/601/ЕО относно спешните мерки по отношение на наличие на неразрешен 
генетично  модифициран  организъм  „LL  RICE  601“  в  продукти  от  ориз  и  за 
предвиждане на разпоредби за тестване на случаен принцип за отсъствието на 
посочения организъм в продукти от ориз.

10.06.2010 L142
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  498/2010  на  Комисията  от  9  юни  2010  г.  за  забрана  на 
риболовни дейности от страна на кораби с мрежи гъргър под флага на Франция 
или Гърция или регистрирани във Франция или Гърция, извършващи риболов на 
червен  тон  в  Атлантическия  океан,  на  изток  от  45°  западна  дължина,  и  в 
Средиземно море. 

 Регламент (ЕС) № 499/2010 на Комисията от 9 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 500/2010 на Комисията от 9 юни 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  2010/316/ЕС  на  Съвета  от  3  юни  2010  година  за  установяване  на 
позицията,  която  да  бъде  приета  от  името  на  Европейския  съюз  в  рамките  на 
Комитета за продоволствена помощ по отношение на удължаването на срока на 
действие на Конвенцията за продоволствената помощ от 1999 г.

 Решение 2010/317/ОВППС Atalanta/3/2010 на Комитета по политика и сигурност от 
28 май 2010 година относно назначаването на командващ операцията на ЕС за 
военната  операция  на  Европейския  съюз,  предназначена  да  допринесе  за 
възпирането,  предотвратяването  и  потушаването  на  пиратските  действия  и 
въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta). 

 Решение  2010/318/ЕС  на  Комисията  от  9  юни  2010  година  относно  държавите 
бенефициери,  отговарящи  на  изискванията  за  предоставяне  на  специалния 
насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление за периода от 1 
юли  2010  г.  до  31  декември  2011 г.,  който  е  предвиден  в  Регламент  (ЕО)  № 
732/2008 на Съвета.
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11.06.2010 L145
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 501/2010 на Комисията от 10 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  502/2010  на  Комисията  от  10  юни  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 2010/320/ЕС на Съвета от 8 юни 2010 година отправено към Гърция с 
оглед  засилване  и  задълбочаване  на  фискалния  надзор  и  за  предизвестие  за 
Гърция за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на 
прекомерния дефицит.

 Решение 2010/321/ЕС на Съвета  от  7  юни 2010 година за  упълномощаване на 
държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията 
относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната 
организация на труда (Конвенция № 188).

 Решение  2010/322/ОВППС  на  Съвета  от  8  юни  2010  година  за  изменение  и 
удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно 
мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, 
EULEX KOSOVO. 

 Решение  2010/323/ЕС на Комисията от 10 юни 2010 година за предоставяне на 
дерогация  във  връзка  с  изпълнението  на  Регламент  (ЕО)  №  1165/2008  на 
Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за селскостопанските 
животни и месото по отношение на България и Германия.

12.06.2010 L147
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 503/2010 на Комисията от 11 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  504/2010  на  Комисията  от  11  юни  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  2010/327/ЕС на  Комисията  от  11  юни  2010  година  за  изменение  на 
приложението  към  Решение 2004/432/ЕО относно  одобрението  на  плановете  за 
мониторинг  на  остатъчни  вещества,  представени  от  трети  страни  съгласно 
Директива 96/23/ЕО на Съвета.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. май 2010 г.
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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

10-ТА Конференция на ОЛАФ
OLAF - 10TH Anniversary Conference
ЕС 1579

Доклад на Солвит за 2009 година
Development and Performance of the SOLVIT network
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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
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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