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Използвана е информация от официалните интернет страници на европейски институции и  
информационни агенции 

Тема на седмицата

ЕВРОПА 2020 - финал

На  17  юни  2010г.,  европейските  лидери  се 
срещнаха в Брюксел за да приемат Европа 2020 – новата 

стратегия за работни места и растеж. 
По  време  на  срещата  на  Европейския  съвет,  те  също  така  потвърдиха  своята 

решимост  да  гарантират  фискалната  устойчивост,  потвърдиха  ангажимента  си  за 
гарантиране  на  финансовата  стабилност  и  съгласието  си  относно  необходимостта  от 
засилване на координацията на икономическите политики.

По отношение на Европа 2020 г., и нейните пет цели, държавите-членки обсъдиха 
как специфичните политики могат да бъдат мобилизирани, за да се развие потенциалът 
за растеж на Европейския съюз, като се започне с иновациите и енергийната политика. 

Лидерите смятат, че необходимите реформи на регулирането на финансови услуги 
трябва да бъдат завършени бързо. "Нашият приоритет е да има солидна и здрава банкова 
система", заяви Херман Ван Ромпой, председател на Европейския съвет. 

Европейският съвет също прие, че държавите-членки следва да създадат налози 
върху  финансовите  институции,  за  да  се  гарантира  справедливо  разпределяне  на 
тежестта в случай на криза. На заседание на високо равнище на Г-20 в Торонто, ЕС ще 
предложи въвеждане на такива схеми на световно ниво.

Лидерите  на  ЕС  заявиха,  че  Исландия  отговаря  на  политическите  критерии  за 
присъединяване към ЕС и решиха, че преговорите за членство трябва да се отварят. Що 
се отнася до разширяването на еврозоната, Естония, отговаря на всички изисквания и 
сближаване и трябва да бъде готова да приеме единната валута на 1 януари 2011 година.

Източник:Страницата на Съвета
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Събития в Народното събрание

Предстоящи събития 

На 25 – 26 юни 2010 г. председателят на 
Комисията  по  преглед  на  европейското 
законодателство  в  парламента  на  Ирландия 
Джон Пери ще бъде на посещение в България. 
За повече информация натиснете ТУК.

Годишна работна програма 

          На 9 юни 2010 г. Комисията по труда и социалната политика разгледа и прие Рамкова 
позиция  на  Министерски  съвет  по  т.15  от  Годишната  работна  програма  на  Народното 
събрание по въпроси на Европейския съюз (2010 г.) – Предложение за Решение на Съвета 
на пост-Лисабонска стратегия във връзка с Европейската политика по заетост след 2010 г., 
№ 002-00-20, внесена на 3 май 2010 г.
         Във връзка с водещите цели на стратегия „Европа 2020” бяха разгледани политиките 
за заетост, образование и обучение и на системите за социална защита. Достигането на 
75%-но равнище на заетост на възрастова група 20-64 г., както и насърчаване на социални 
включвания в борбата с бедността. В Рамковата позиция е акцентирано, че ясно следва да 
се посочат начина, методиката и базата върху които следва да се определят националните 
количествени цели, т.е. приноса на всяка една държава-членка на Европейския съюз към 
постигането на общите цели. Методиката за определянето на националните количествени 
цели трябва да бъде еднаква за всички държави-членки на Европейския съюз.

На  9  юни  2010  г.  Комисията  по  образованието,  науката  и  въпросите  на  децата, 
младежта  и  спорта  разгледа  и  прие  Рамкова  позиция  на  Министерски  съвет  по  т.15  от 
Годишната работна програма на Народното събрание по въпроси на Европейския съюз (2010 
г.)  –  Предложение  за  Решение  на  Съвета  на  пост-Лисабонска  стратегия  във  връзка  с 
Европейската политика по заетост след 2010 г., № 002-00-20, внесена на 3 май 2010 г.
         Във връзка с водещите цели на стратегия „Европа 2020” бяха разгледани следните 
сфери в областта на образованието: - Инвестиции в научно-развойната дейност в размер на 
3%  от  БВП  на  ЕС.  От  тях  2%  от  частни  инвестиции  и  1%  от  публични;  -Дял  на 
преждевременно напусналите училище под 10%; - Дял на младото поколение със завършено 
висше  образование  от  най-малко  4%;  -  Социално  включване  партньорство  между 
образованието/обучението и работата; - Гарантиране, че познанията, изисквани за участие 
в по-нататъшно обучение и на пазара на труда, се придобиват и признават по време на 
общото, професионалното, висшето образование и образованието за възрастни. 
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На свое редовно заседание, проведено на 16 юни 2010 г., Комисията по културата, 
гражданското общество и медиите обсъди Рамкова позиция на Министерски съвет по т. 24 
от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския 
съюз  (2010  г.)  –  Предложение  за  Регламент  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
относно гражданска инициатива, № 002-00-29, внесена на 01.06.2010 г. Комисията по 
културата, гражданското общество и медиите прие становище да подкрепи изразената 
рамкова позиция на Министерски съвет.

На  17  юни  2010  г.,  Комисията  по  правни  въпроси разгледа  предложение  за 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива, и 
рамкова позиция по него № 002-00-29, внесена на 01.06.2010 г. от Министерски съвет по 
т.  24  от  Годишната  работна  програма  на  Народното  събрание  по  въпросите  на 
Европейския  съюз  (2010  г.).  Комисията  по  правни  въпроси  подкрепи  приемането  на 
предложението  за  Регламент  относно  гражданската  инициатива.  Народните 
представители се обединиха около становището, че въвеждането на този инструмент на 
пряката демокрация ще приобщи гражданите към Европейския съюз, като им позволи да 
участват във формулирането на политиките на Съюза.

На 17 юни 2010 г.  Комисия по правни въпроси 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.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 17 юни 2010 г.  Комисията по околна среда и водите  прие на второ 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  цели 
транспониране на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
оценката и управлението на риска от наводнения, Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на рамка на действията на Общността в областта 
на  политиката  за  водите,  част  от  изискванията  на  Директива   2006/118/ЕО   на 
Европейския парламент и на Съвета за опазване на подземните води от замърсяване и 
влошаване на състоянието им.  
Със законороекта се цели да бъде създадено правно основание за транспонирането в 
подзаконовата нормативна уредба 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 
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мониторинг  на  състоянието  на  водите

На 17 юни 2010 г. Комисията по правни въпроси прие на второ четене общ проект 
на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 
002-01-19 – внесен от Министерски съвет; № 054-01-23 – внесен от Димо Гяуров и Кирчо 
Димитров;  № 054-01-36 – внесен от  Емил Радев и Десислава Атанасова,  изготвен на 
основание чл.71, ал.2 от ПОДНС. 

Със  законопроектите  за   изменение  и  допълнение  на  Закона  за  обществените 
поръчки  се  цели  привеждане  на  вътрешното  законодателство  в  съответствие  с 
изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от  11 
декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед 
повишаване  на  ефективността  на  процедурите  за  преразглеждане  при  възлагане  на 
обществени поръчки, както и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от  23 април 2009 г. за  насърчаването  на  чисти и  енергийноефективни пътни 
превозни средства. 

Новини от България свързани с ЕС

Дянков и Рен обсъждат бюджета ни

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков ще бъде в 
Брюксел на  21  юни  2010г.,  за  да  запознае  лично  еврокомисаря  по 
икономическите и валутни въпроси Оли Рен с фискалната ситуация у нас, 
съобщава БНР. 

Причина за срещата станаха притесненията, изразени публично от 
Оли  Рен,  за  свръхдефицита  през  изминалата  2009  година,  както  и  за 

актуализацията  на  тазгодишния  бюджет.  Комисарят  обяви,  че  няма  достатъчно 
информация какво е наложило тези промени и че ще възложи на Евростат специална 
проверка на данните от България. 

Премиерът Бойко Борисов съобщи за предстоящата среща на Дянков с Оли Рен в 
края  на  изминалата  седмица.  Тогава  той  заяви,  че  очаква  след  срещата  комисарят 
коренно да промени мнението си за бюджетната дисциплина на страната ни. 

Източник:europa.bg

Договор от Лисабон 

Засилване на ролята на европейските граждани

Договорът  от  Лисабон  въведе  гражданската 
инициатива. 

На 14 юни 2010г. Съветът по общи въпроси постигна 
съгласие относно начина на практическото прилагане на това 
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важно нововъведение в демократичното функциониране на ЕС. Сега председателството 
ще преговаря по този въпрос с Европейския парламент.

Европейската  гражданска  инициатива  е  един  от  най-видимите  резултати  на 
Договора от Лисабон. Нейната цел е Съюзът да се доближи до гражданите, както и да се 
насърчи  по-широк  трансграничен  дебат  по  въпросите,  свързани  с  ЕС.  Тя  ще  даде 
възможност на гражданите, ако наброяват поне един милион души от значителен брой 
държави-членки, да призовават Комисията да представя законодателни предложения по 
конкретни въпроси.

Предложението  определя,  че  за  „значителен“  брой  се  смята  една  трета  от 
държавите-членки на ЕС, и установява формула за изчисляване на броя на необходимите 
поддръжници от всяка държава-членка.

Уреждат се също процедурите и условията за регистриране на дадена инициатива 
и за проверка на подписите. Предложената инициатива трябва да попада в областите на 
компетентност на ЕС и да съответства на ценностите на Съюза. Текстът съдържа също 
разпоредби,  насочени  към  избягване  на  рисковете  от  потенциални  злоупотреби  и 
пренатоварване на системата.

Съгласно предложението изявленията за подкрепа на дадена инициатива могат да 
се  събират  както  на  хартиен  носител,  така  и  онлайн.  След  регистрирането  на 
инициативата организаторите разполагат с една година, за да съберат необходимите един 
милион подписа. Организаторите трябва също да представят информация за източниците 
на финансиране и подкрепа за инициативата.  Освен това Комисията ще взема решение 
относно  допустимостта  на  дадена  инициатива  едва  след  като  бъдат  събрани 
100 000 подписа.

Източник:Страницата на Съвета

ЕВРОПА 2020

На 17 юни 2010г., Представителството на ЕК за България 
организира в хотел Шератон дискусия на тема: “Европа 2020 - 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”.  На срещата 
присътваха  посланика на Испания г-н  Н.  Пр.  Хорхе Фуентес, 
министърът по управление на средствата от Европейския съюз 
г-н  Томислав  Дончев,  външният  министър  г-н  Николай 
Младенов, председателя на Икономическия и социален съвет на 
България  професор Лалко  Дулевски,  главния  икономист  и 

програмен директор Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България г-
жа Лена Русенова.

Министър  Младенов  на  дискусията  по  стратегията  „Европа 
2020”: „Да бъдем иновативни и да действаме в унисон с ЕС”

Образоваността  на  нацията,  повишаването  на 
иновативността и насочването на образователната система към 
възпитаване  на  предприемачество  бяха  основни  акценти  в 
изказването  на  министъра  на  външните  работи  Николай 
Младенов на днешната дискусия за стратегията „Европа 2020”. 
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Тя се организира съвместно от Представителството на Европейската комисия в България и 
Министерството на външните работи. 

Спирайки  се  на  тежката  икономическа  ситуация  в  Европа,  външният  министър 
изтъкна,  че  сега  за  ЕС  голямо  предизвикателство  е  развитието  на  иновациите  и 
развойната дейност, за да може икономиките на Съюза да устоят на силния натиск на 
новите икономически сили: Бразилия, Индия, Китай и др.  

Нужна  е  гъвкава  политика,  желязна  бюджетна  дисциплина  и  координиране  на 
националните икономически политики на страните от ЕС, подчерта Младенов и се спря на 
необходимостта страната ни да се съсредоточи върху изпълнението на няколко глобални 
цели, които да осъществи в тясна координация с останалите страни от Съюза. 

Външният министър се спря накратко на трите основни цели на стратегията на ЕС 
„Европа  2020”:  интелигентен  растеж,  устойчив  растеж  и  приобщаващ  растеж.  Той 
подчерта  значението  на  кохезионната  политика  на  ЕС  като  важен  инструмент  за 
преодоляване на различията в Европа. 

В заключение, министър Младенов припомни, че за България и новите страни-
членки  на  ЕС  това  не  е  най-сериозната  икономическа  криза  -  и  това  трябва  да  се 
използва  като  възможност  за  още  реформи.  Важното  за  нас  сега  е  да  оптимизираме 
администрацията и да създадем иновативно общество, изтъкна външният министър.

Източник: Страницата на Министерството на външните работи

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Eвропейска програма за наблюдение на Земята 

ЕП  прие  доклад  относно  Европейската  програма  за 
наблюдение на Земята. Новите сателити на ЕС ще предоставят данни, 
свързани с редица важни въпроси -  от  изменението на  климата и 
замърсяването  на  околната  среда  до  сигурността.  Интервю  с 
докладчика  Norbert  Glante  (Група  на  Прогресивния  алианс  на 

социалистите и демократите в ЕП, Германия) ТУК.

Блокадата на Газа е неустойчива", каза Heidi Hautala по време на 
Facebook чат

На 16 юни 2010г.  Heidi Hautala (Зелените, Финландия) представи 
доклада си, свързан с европейската политика, засягаща защитниците на 
човешките  права.  Hautala проведе  Facebook чат  във  вторник,  15  юни 
2010г. и засегна темите за Газа и Беларус. "ЕП трябва да има куража да 
осъди  държавите  членки,  когато  нарушават  правилата",  каза  г-жа 

Hautala. За повече информация натиснете ТУК.
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Източник:Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Чиста вода за всички

Недостигът  на  вода  и  сушите  се  превръщат  във  все  по-голям 
проблем  в  много  части  на  Европа.  Изменението  на  климата  и 
нарастващите  потребности  от  вода  ще  влошат  ситуацията,  ако  не  се 
подходи правилно към тях. Съветът по околна среда от 11 юни 2010г. 

настойчиво прикани всички държави-членки, изложени на риск, да изготвят планове за 
управление на недостига на вода и на сушите. Той настоя за подобряване на водната 
ефективност във всички сектори. За повече информация натиснете ТУК.

Удължаване на срока на Atalanta до края на 2012 г.

На  заседанието  си  от  14 юни  2010г.  Съветът  по  външни 
работи  постигна  съгласие  относно  удължаване  на  срока  на 
операцията на ЕС за борба с пиратството EUNAVFOR-Atalanta край 
бреговете на Сомалия до декември 2012 г. Съюзът следва цялостен 

подход по отношение на Сомалия и пиратството, основан на регионално участие, с цел да 
съдейства за създаването на обстановка на мир и сигурност в района на Африканския 
рог. 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
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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

На  16  юни  2010г.  Атлантическият  Клуб  в  България 
проведе  публична  лекция в  хотел  "Шератон"  на  тема:  "ЕС 
след испанското председателство", на посланика на Испания 
Н.Пр. Хорхе Фуентес.

Новини от Европейската комисия

Проследяването  на  храните  -  гаранция  за  тяхната 
безопасност

Луда  крава,  шап,  птичи  и  свински  грип  -  поредица  от 
епидемии и заплахи връхлетяха европейските земеделски стопани 
през  последните  две  десетилетия.  Със  своите  понякога 

опустошителни  последици  те  ясно  показаха  необходимостта  от  проследимост  - 
възможността  храните  да  се  проследяват  на  различните  етапи  от  производство, 
преработка и разпространение, например чрез използването на бар кодове, паспорти на 
животните и ушни марки. За повече информация натиснете ТУК.

Прекомерни дефицити - Кипър, Дания и Финландия също са под наблюдение

Кипър, Дания и Финландия влязоха в групата на страните 
от  ЕС  с  дефицити,  представляващи  потенциална  заплаха  за 
европейската  икономика.  Комисията  препоръчва  те  да  бъдат 
включени в списъка на страни, чиито публични финанси подлежат 
на по-нататъшна проверка. За повече информация натиснете ТУК.
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Дълговете, банкови данъци и план за растеж обсъждани 
на срещата на върха на ЕС

Лидерите се опитват да върнат доверието във финансовата 
стабилност  на  Европа  и  да  подобрят  управлението  на 
икономиката.

Лидерите  на  ЕС  решиха  да  оповестят  публично 
резултатите от текущите "стрес тестове" на европейски банки, за да успокоят пазарите, 
че  блокът  е  финансово  стабилен,  въпреки  дълговото  бреме  на  страните.  За  повече 
информация натиснете ТУК.

Източник:Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)

понеделник, 21 юни 2010 г. - вторник, 22 юни 2010 г.

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Проект на дневен ред

Комисия по регионално развитие
Проект на дневен ред

вторник, 22 юни 2010 г. - сряда, 23 юни 2010 г.

Комисия по външни работи
Проект на дневен ред

сряда, 23 юни 2010 г. - четвъртък, 24 юни 2010 г.

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Проект на дневен ред

Комисия по правни въпроси
Проект на дневен ред

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Проект на дневен ред
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Инициативи на ЕС 

Връчване на европейските награди за културно наследство

Проектът  за  възстановяване  на  Колежа  на  бернардинците  в 
Париж и проектът за музей "Neues"  в Берлин са  сред спечелилите 
европейски награди за културно наследство през 2010 г.

Истински "Оскар"-и за опазване на културното наследство, тези награди отличават 
най-добрите  инициативи  за  развитие  и  опазване  на  паметници,  ландшафти  и 
произведения на изкуството.

Тази година церемонията по връчване на наградите се състоя във великолепната 
църква "Света Ирина" в Истанбул. Конкурираха се 140 проекта от 26 държави. Отличени 
бяха 29 проекта, като 6 от тях получиха голямата награда на журито, придружена от чек 
за 10 000 евро. За повече информация натиснете ТУК.

Източник:Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 14.06.- 18.06.2010 г.

Бюджет
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  - 

Финансова  информация  за  европейските  фондове  за  развитие  -  COM(2010)319 
Досие на документа

⇒ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ОБЩ РАЗЧЕТ 
ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - COM(2010)320 Досие на документа

⇒ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - ПРИХОДНА 
И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел  II — Европейски съвет и 
Съвет - Раздел III — Комисия - Раздел X – Европейска служба за външна дейност - 
COM(2010)315 Досие на документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ ЗЕЛЕНА  КНИГА  -  Корпоративното  управление  във  финансовите  институции  и 

политиката за възнагражденията - COM(2010)284 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за 
прилагането от държавите-членки на ЕС на Препоръка 2009/385/ЕО на Комисията 
за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО (Препоръка 
относно възнагражденията на директорите от 2009 г.) по отношение на режима за 
възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати 
до търговия на регулиран пазар - COM(2010)285 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за 
изпълнението  на  Препоръка  2009/384/ЕО  на  Комисията  относно  политиката  на 
възнаграждения  в  сектора  на  финансовите  услуги  (Препоръката  относно 
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политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги от 2009 г.)  от 
държавите-членки на ЕС - COM(2010)286 Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  подновяване  на  разрешението  за 

продължаване  на  търговията  с  продукти,  съдържащи,  състоящи  се  или 
произведени  от  генетично  модифицирана  царевица  Bt11  (SYN-BTØ11-1),  за 
разрешаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на храни и хранителни 
съставки,  съдържащи  или  състоящи  се  от  царевица  Bt11  (SYN-BTØ11-1),  и  за 
отмяна  на  Решение  2004/657/ЕО  на  Комисията  –  COM(2010)298  Досие  на 
документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица  MON89034xNK603  (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6)  съгласно  Регламент 
(EО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета - COM(2010)299 Досие 
на документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова -  COM(2010)302 
Досие на документа

Конкуренция
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за държавните помощи - Доклад за последните 

промени  в  подпомагането  на  финансовия  сектор  във  връзка  с  кризата  - 
Актуализация през пролетта на 2010 г. – COM(2010)255 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за политиката на конкуренция за 2009 година - 
COM(2010)282 Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД за 2009 г. ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА 

МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ - COM(2010)291 
Досие на документа

Образование и култура
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Нов  импулс  за  европейското  сътрудничество  в  професионалното 
образование  и  обучение  за  подкрепа  на  стратегията  „Европа  2020“  - 
COM(2010)296 Досие на документа

Околна среда
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение 
на позицията на Съвета  на първо четене относно приемането на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на животните, използвани 
за научни цели - COM(2010)324 Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
⇒ ДОКЛАД  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  КОМИТЕТ  ПО  ЦЕННИ  КНИЖА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ относно постигане на сближаване на Международните стандарти за 
финансово  отчитане  (МСФО)  и  националните  общоприети  счетоводни  принципи 
(GAAP) на трети страни - COM(2010)292 Досие на документа
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Статистика
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  относно 

прилагането на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета 
от  12  януари  2005  г.  относно  статистиката  на  Общността  относно  платежния 
баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции - 
COM(2010)307 Досие на документа

⇒
Транспорт

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  План  за  действие  във  връзка  с  приложенията,  базирани  на 
глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) -  COM(2010)308  Досие на 
документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
използването  на  скенери  за  целите  на  сигурността  на  летищата  в  ЕС  - 
COM(2010)311 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

15.06.2010   г.   L  149  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 505/2010 на Комисията от 14 юни 2010 година за изменение на 
приложение  II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален 
контрол  върху  продуктите  от  животински  произход,  предназначени  за  човешка 
консумация.

 Регламент (ЕС) № 506/2010 на Комисията от 14 юни 2010 година за изменение на 
приложението  към  Регламент  (ЕО)  №  21/2004  на  Съвета  по  отношение  на 
животните от рода на овцете и козите, отглеждани в зоопаркове. 

 Регламент (ЕС) № 507/2010 на Комисията от 11 юни 2010 година за изменение за 
сто двадесет и девети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на 
някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически 
лица  и  образувания,  свързани  с  Осама  бен  Ладен,  мрежата  на  Ал  Кайда  и 
талибаните.

 Регламент (ЕС) № 508/2010 на Комисията от 14 юни 2010 година относно забрана 
за риболовна дейност за кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани в 
Испания, извършващи риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 
45° западна дължина, и в Средиземно море.

 Регламент (ЕС) № 509/2010 на Комисията от 14 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/329/ОВППС  на  Съвета  от  14  юни  2010  година  за  изменение  и 

удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2007/405/ОВППС относно 
полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност 
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(РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго 
(EUPOL ДР Конго) . 

 Решение 2010/330/ОВППС на Съвета от 14 юни 2010 година относно интегрираната 
мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак. 

 Решение  2010/331/ЕС на  Комисията  от  14  юни  2010  година  за  разрешаване 
пускането  на  пазара  на желязно-натриев етилендиаминтетраацетат  (EDTA)  като 
нова  хранителна  съставка  съгласно  Регламент  (ЕО)  № 258/97  на  Европейския 
парламент и на Съвета. 

16.06.2010   L  150   
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 510/2010 на Съвета от 14 юни 2010 година за 
налагане  на  окончателно  антидъмпингово  мито  и  окончателно  събиране  на 
временното мито, наложено върху вноса на някои видове системи за сканиране на 
товари с произход от Китайската народна република.

 Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  511/2010  на  Съвета  от  14  юни  2010  г.  за 
налагане  на  окончателно  антидъмпингово  мито  и  окончателно  събиране  на 
временното  мито,  наложено върху  вноса на някои видове  жици от  молибден с 
произход от Китайската народна република.

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 512/2010 на Съвета от 14 юни 2010 година за 
налагане на окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на амониев нитрат с 
произход от Украйна след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие 
съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета.

 Регламент (ЕС) № 513/2010 на Комисията от 15 юни 2010 година за изменение на 
приложение  VI към  Регламент  (ЕО)  №  1234/2007  на  Съвета  във  връзка  с 
корекцията  на  квотите  в  сектора  на  захарта,  считано  от  пазарната  2010/2011 
година. 

 Регламент  (ЕС)  №  514/2010  на  Комисията  от  15  юни  2010  година  относно 
разрешителното  за  използване  на  Pediococcus pentosaceus (DSM 16244)  като 
фуражна добавка за всички видове животни. 

 Регламент (ЕС) № 515/2010 на Комисията от 15 юни 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1137/2007 по отношение на употребата на фуражната добавка 
Bacillus subtilis (О35)  във  фураж,  съдържащ  ласалоцид  натрий,  мадурамицин 
амоний, монензин натрий, наразин, салиномицин натрий и семдурамицин натрий. 

 Регламент  (ЕС)  №  516/2010  на  Комисията  от  15  юни  2010  година  относно 
безсрочното разрешаване на добавка в храните за животни.

 Регламент (ЕС) № 517/2010 на Комисията от 15 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  518/2010  на  Комисията  от  15  юни  2010  година  относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
юни 2010 година.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/333/ЕС на  Комисията  от  14  юни  2010  година  за  изменение  на 

Решение 2004/211/ЕО по отношение на записите за Бахрейн и Бразилия в списъка 
на трети страни и части от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския 
съюз на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни.

17.06.2010   L  151  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 519/2010 на Комисията от 16 юни 2010 година за приемане на 
програмата  за  статистическите  данни  и  за  метаданните  за  преброяването  на 
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населението и жилищния фонд, както е предвидено с Регламент (ЕО) № 763/2008 
на Европейския парламент и на Съвета.

 Регламент (ЕС) № 520/2010 на Комисията от 16 юни 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 831/2002 относно достъпа до поверителни данни за научни цели 
по отношение на достъпните проучвания и източниците на статистически данни.

 Регламент (ЕС) № 521/2010 на Комисията от 16 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/334/ОВППС EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2010 на Комитета по политика 

и сигурност от 15 юни 2010 година за назначаването на ръководител на мисията на 
Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република 
Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSAU).

 Решение  2010/335/ЕС на Комисията от 10 юни 2010 година относно указания за 
изчисляване  на  земните  запаси  от  въглерод  за  целите  на  приложение  V към 
Директива 2009/28/ЕО.

18.06.2010   L  152  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 522/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  523/2010  на  Комисията  от  17  юни  2010  година  за 
непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната 
тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕС) № 524/2010 на Комисията от 17 юни 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) № 525/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година за определяне на 
възстановяванията при износ в сектора на птичето месо.

 Регламент  (ЕC)  №  526/2010  на  Комисията  от  17  юни  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец юни 2010 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено 
говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009.

 Регламент  (ЕС)  №  527/2010  на  Комисията  от  17  юни  2010  година  относно 
определянето  на  минималната  продажна  цена  на  масло  за  2-та  индивидуална 
покана за търг в рамките на тръжната процедура,  открита с Регламент (ЕС) № 
446/2010.

 Регламент  (ЕС)  №  528/2010  на  Комисията  от  17  юни  2010  година  относно 
неопределянето на минимална продажна цена в отговор на първата индивидуална 
покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната 
процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010.

 Регламент  (ЕС)  №  529/2010  на  Комисията  от  17  юни  2010  година  относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива  2010/37/ЕС  на  Комисията  от  17  юни  2010  година  за  изменение  на 

Директива 2008/60/ЕО за  установяване  на специфични критерии за  чистота  на 
подсладителите.

 
РЕШЕНИЯ 
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Решение 2010/336/ОВППС на Съвета от 14 юни 2010 година относно дейностите на ЕС, в 
рамките на Европейската стратегия за сигурност, в подкрепа на договора за търговията с 
оръжие.

18.06.2010   L  153  
ДИРЕКТИВИ 

 Директива 2010/30/ЕС на Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  19  май 2010 
година относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от 
продукти,  свързани  с  енергопотреблението,  върху  етикети  и  в  стандартна 
информация за продуктите.

 Директива 2010/31/ЕС на Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  19  май 2010 
година относно енергийните характеристики на сградите.

19.06.2010   L   154  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 530/2010 на Комисията от 18 юни 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания.

 Регламент (ЕС) № 531/2010 на Комисията от 18 юни 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания.

 Регламент (ЕС) № 532/2010 на Комисията от 18 юни 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 423/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран.

 Регламент (ЕС) № 533/2010 на Комисията от 18 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕC)  №  534/2010  на  Комисията  от  18  юни  2010  година  за 
преустановяване  на  подаването  на  заявления  за  лицензии  за  внос  за  захарни 
продукти в рамките на някои тарифни квоти.

 Регламент  (ЕС)  №  535/2010  на  Комисията  от  18  юни  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец юни 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно 
Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо.

 Регламент  (ЕС)  №  536/2010  на  Комисията  от  18  юни  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец юни 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно 
Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния 
албумин.

 Регламент  (ЕС)  №  537/2010  на  Комисията  от  18  юни  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем  дни  на  юни  2010  г.  в  рамките  на  тарифната  квота,  открита  съгласно 
Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо.

 Регламент  (ЕС)  №  538/2010  на  Комисията  от  18  юни  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем дни на месец юни 2010 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно 
Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел 

 
ДИРЕКТИВИ 

 Директива  2010/38/ЕС  на  Комисията  от  18  юни  2010  година  за  изменение  на 
Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на сулфурил флуорид като 
активно вещество 

РЕШЕНИЯ 
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 Решение  2010/337/ЕС на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16  юни 2010 
година  относно  мобилизирането  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията  в  съответствие  с  точка  28  от  Междуинституционалното 
споразумение  от  17  май  2006  г.  между  Европейския  парламент,  Съвета  и 
Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление.

 Решение  2010/338/ЕС на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16  юни 2010 
година  относно  мобилизирането  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията  в  съответствие  с  точка  28  от  Междуинституционалното 
споразумение  от  17  май  2006  г.  между  Европейския  парламент,  Съвета  и 
Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление.

 Решение  2010/339/ЕС на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16  юни 2010 
година  относно  мобилизиране  на  средства  от  Европейските  фондове  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

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. май 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

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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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
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

Народно събрание
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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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