
Народно събрание 
на Република България

ЕВРОвести
Седмичен бюлетин 

Година ІІI       № 25

                   28 юни 2010г.

Съдържание на броя

Тема на седмицата                                                                                                                                           ..................................................................................................................  2  

Събития в Народното събрание                                                                                                                   .............................................................................................  3  

Събития от изминалата седмица                                                                                                                               ..........................................................................................................  3  

Годишна работна програма                                                                                                                                        .................................................................................................................  3  

Законопроекти свързани с правото на ЕС                                                                                                               ............................................................................................  4  

Новини от България свързани с ЕС                                                                                                               ..........................................................................................  4  

ЕВРОПА 2020                                                                                                                                                         ..............................................................................................................................  6  

Новини от европейските институции                                                                                                      ..................................................................................  7  

Събития от изминалата седмица в европейските институции                                                                         ...........................................................  7  

Предстоящи събития в европейските институции                                                                                             .............................................................................  11  

Документи на Европейската комисия                                                                                                     .................................................................................  13  

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз                                               .....................................  15  

Книги от фонда на Европейския документационен център                                                           ..............................................  18  

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

Народно събрание на Република България
Бюлетинът е достъпен на адрес:   http  ://  www  .  parliament  .  bg  /?  page  =  eu  &  s  =  bul  &  lng  =  bg  

http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg


Седмичен бюлетин Брой 25
28 юни 2010г.

Тема на седмицата

Устойчивото  развитие  и  финансовата 
реформа в центъра на дневния ред на 
ЕС за срещата на върха на Г-20

Лидерите  на  Г-20,  финансови  министри  и 
управители на централни банки се срешнаха на 26 и 
27 юни 2010г. в Торонто, за да обсъдят начините за 
възстановяване от световната финансова криза.

Председателят на Европейската комисия Жозе 
Мануел Барозу представи Съюза заедно с председателя на Европейския съвет Херман ван 
Ромпой. Двамата отпътуваха за Торонто с ясно определени европейски приоритети. 

Основен приоритет в програмата е намирането на начин за гарантиране на силен и 
устойчив  растеж.  Лидерите  на  ЕС  и  останалите  членове  на  Г-20  са  съгласни,  че  е 
необходимо да се разработи координирана стратегия за излизане от настоящата криза, 
която  да  гарантира  устойчивост  на  политиките  и  финансите  в  средносрочен  и 
дългосрочен план. 

Съюзът цели по-нататъшен напредък в реформата на финансовите пазари, както 
се разбира от изявлението, че през юли ще обяви резултатите от стрес теста, проведен в 
неговите банки. 

Друг  елемент  от  дневния ред на ЕС бе  въвеждането  на данък за  финансовите 
институции,  за  което  Съюзът  призова  своите  страни  членки.  Въпреки  че  това  би 
помогнало за споделянето на тежестта и би насърчило финансовите агенти да ограничат 
рисковете, ЕС подчертава необходимостта от продължаване на международно равнище на 
дискусиите  за  подобна  система  от  данъци  и  за  въвеждането  на  обща  такса  за 
финансовите трансакции, за да се осигурят равни условия. 
ЕС се надява, че срещата в Торонто ще проправи пътя за истински напредък на срещата 
на върха на Г-20 в Сеул през ноември 2010 г. и ще подкрепи световната търговия без 
протекционистки тенденции. 

Г-20 е основана през 1999 г. и включва политически и финансови лидери от 19 
държави и от Европейския съюз. На групата се падат около 90 % от световния брутен 
вътрешен продукт и 80 % от световната търговия. 

Проследете председателя Барозу на срещата на върха 

Среща на върха на Г-20 в Торонто 

Източник:Страницата на Европейската комисия
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 25 юни 2010г. председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с 
председателя на Комисията по преглед на европейското законодателство в парламента на 
Ирландия  Джон  Пери.  Гостът  беше  на  посещение  в  България  по  покана  на 
парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

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.

На заседание на 23.06.2010 г.  Комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове  подкрепи Доклад по Рамкова позиция на Министерския съвет по 
т.15 от Годишната работна програма на НС – Предложение за Решение на Съвета за пост- 
Лисабонската стратегия във връзка с Общностната политика по заетост след 2010 г.; по т. 
25  от  Годишната  работна  програма  на  НС  –  Актове,  свързани  с  процеса  на 
присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата 
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на  човека  и  основните  свободи;  по  т.  30  от  Годишната  работна  програма  на  НС  – 
Стратегическа рамка за европейско сътрудничество „Образование и обучение 2020”.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  заседание  на  23.06.2010  г.  Комисията  по  транспорт,  информационни 
технологии и съобщения прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за движение по пътищата, № 002-01-15/27.01.2010 г., внесен от Министерския 
съвет.

На  24 юни 2010г.  Комисията по бюджет и финанси  на свое заседание прие на 
второ  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  независимия 
финансов  одит,  №  002-01-41/19.05.2010  г.,  внесен  от  Министерския  съвет.  Със 
законопроекта  се  предлага  пълно  въвеждане  във  вътрешното  законодателство  на 
изискванията на следните два документа на ЕС -Директива 2006/43/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от  17 май 2006 г.  относно задължителния одит на годишните 
счетоводни отчети и консолидираните  счетоводни отчети,  за  изменение на Директиви 
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета и 
на  Препоръка  2008/362/ЕО  от  6  май  2008  година  на  Комисията  относно  външно 
гарантиране на качеството на задължителни одитори или одиторски дружества,  които 
извършват одит на дружества, извършващи дейност в обществен интерес.

На  второ  четене  Комисията  по  бюджет  и  финанси  прие  и  законопроект  за 
изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 002-01-
42/19.05.2010  г.,  внесен  от  Министерския  съвет.  Настоящият  законопроект  създава 
правна рамка за въвеждане разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 
11  юли  2006  година  за  определяне  на  общи  разпоредби  за  Европейския  фонд  за 
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1260/1999. С изменението се постига съответствие с изискванията на 
Регламента  относно  определяне  функциите  на  одитиращия  орган  на  оперативната 
програма.

На  заседание  на  24.06.2010  г.  Комисията  по  транспорт,  информационни 
технологии и съобщения прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение 
на  Закона  гражданското  въздухоплаване,  №  002-01-44/27.05.2010  г.,  внесен  от 
Министерския съвет.

Новини от България свързани с ЕС

Вестервеле:  Оценяваме  високо  ангажимента  на 
България за приобщаване на Западните Балкани към ЕС

Германия  приветства  усилията  на  българското 
правителство  за  консолидация  на  бюджета,  заяви 
германският външен министър Гидо Вестервеле, след среща с 
българския му колега Николай Младенов, съобщава БНР. Така 
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той коментира решението на ЕС да проверява бюджетните планове на България и другите 
страни-членки: 

„Този въпрос няма алтернатива, ако искаме стабилност за ЕС и неговите държави-
членки.  Затова  поздравяваме  българското  правителство,  че  тръгна  по  пътя  на 
консолидация на бюджета". 

В  отговор  на  въпрос  за  критиките  на  Бойко  Борисов  към  някои  германски 
инвеститори в България в енергетиката, Вестервеле заяви, че германското правителство 
също е за „прозрачност и инвестиционна сигурност".

От своя страна Министър Младенов каза,  че България е правова страна,  която 
държи на прозрачността в отношенията и за спазване на националното законодателство.
Членството на България в Шенген не е под съмнение, каза още Гидо Вестервеле, без да 
се ангажира със срокове кога страната ни ще изпълни необходимите критерии:

„Естествено,  сме  длъжни  да  оценим  изпълнението  на  определени  технически 
критерии.  Ще  обсъдим  това  със  страните-партньори  в  Шенген  както  и  напредъка  в 
сферата на правосъдието и вътрешните работи."

Според  Николай  Младенов  България  е  решена  да  се  справи  с  проблема  с 
корупцията и престъпността не заради някой друг, а заради нас самите:

„Не  за  да  се  харесаме  на  някой  в  Берлин  или  в  Брюксел,  а  защото  това  е 
ангажиментът,  който правителството е поело преди изборите.  И това е ангажиментът, 
който правителството ще обсъди в рамките на мандата си."

Отношенията между България и Германия са отлични не само в политиката, но и 
във  всички  области,  каза  министърът  на  външните  работи  Николай  Младенов  след 
разговора си със своя германски колега Гидо Вестервеле, предаде БГНЕС.

"Не случайно предстои и посещение на канцлера на Германия Ангела Меркел в 
София.  Един от най-важните моменти в нашите разговори беше България да изпълни 
критериите по Шенген и аз благодаря за помощта и съдействието, което получаваме от 
Германия, и като помощ за преодоляване на корупцията и престъпността в България. Той 
посочи,  че  по  време  на  срещата  е  била  обсъдена  ситуацията  на  Балканите.  "Много 
коментирахме  и  ситуацията  на  Балканите,  на  които  България  има  изключителен 
ангажимент да подпомогне съседите си  за влизането им в  Европейския съюз.  Нашата 
помощ се изразява в изпълнението на вътрешните реформи и критерии. Път който ние 
сме извървели. Ние искаме те да успеят, за да се радват на европейските постижения", 
заяви министър Младенов. "България дава висока оценка на усилията на Германия за 
подготовката  за  преодоляване  на  икономическата  криза  в  Европа  и  консолидацията 
между страните за управление на бюджетите".

"Ние оценяваме високо ангажимента на България за приобщаване на страните от 
Западните  Балкани  към  ЕС",  заяви  на  свой  ред  германският  външен  министър  Гидо 
Вестервеле.  "Това е ангажиментът на България за стабилността и в Европа", подчерта 
той.
На въпрос на германските журналисти за стремежа на България за влизане в еврозоната, 
Николай Младенов каза, че "България вярва в еврото и го счита за валута на бъдещето, а 
не на миналото". 

Важна  е  подкрепата  на  Германия  за  присъединяването  ни  догодина  към 
Шенгенското пространство, каза премиерът Бойко Борисов след срещата му с външния 
министър на Германия Гидо Вестервеле в Министерски съвет, предаде Агенция „Фокус".

Двамата са обменили мнения за външната политика и общите енергийни проекти.
„Германия винаги ни е помагала и се надяваме с високата оценка, която дава на 

нашето правителство, през 2011 г. българите свободно да се придвижват в Шенгенското 
пространство.  Нашата гранична полиция и външна граница е една от най-сигурните в 
Европа, това го гарантирам", каза премиерът.

Позициите  на  България  са  за  повече  контрол  на  Евростат,  за  финансова 
дисциплина  и  по-големите  общи действия  в  Европа в  икономическата  политика,  каза 
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Борисов. По думите му страните, които спазват финансова дисциплина, трябва да бъдат 
поощрявани в ЕС и за това има възможности, допълни той.

„Инвестиционният климат и бизнес средите в Германия ясно ще чуят отношението 
ни към тях", посочи още Борисов

След визитата си в България министър Вестервеле ще посети Букурещ в петък по 
покана на румънския му колега.  По време на срещата двамата дипломати ще обсъдят 
въпроси  като  икономическата  и  финансовата  криза,  стратегията  на  ЕС  за  Дунавския 
регион, процеса на разширяване, Западните Балкани, инициатива за сътрудничество на
Европейския съюз за Черноморския регион „Черноморско взаимодействие" и Източното 
партньорство,  икономическата  стратегия  „Европа  2020",  прилагането  на  Договора  от 
Лисабон и други важни теми като ситуацията в Иран и Афганистан, съобщава „Актмедиа".

„Смятам, че това е много важна година, защото германският министър на външните 
работи  идва  в  Букурещ в  петък,  както  и  предстои  посещението  на  канцлера  Ангела 
Меркел в Букурещ през есента. Г-н Вестервеле подготвя тази ключова визита. Всички ние 
в политическите и дипломатическите кръгове сме наясно с важността на тази визита", 
заяви румънският външен министър Теодор Баконски.

Източник: europa.bg

ЕВРОПА 2020

Заключения от срещата на Европейския съвет и приемане на 
стратегията Европа 2020

По време на срещата на европейските лидери в Брюксел на 17 
юни 2010г.  бе приета новата десетгодишна стратегия за заетост и 
растеж,  която  ще  насърчава  осъществяването  на  структурни 
реформи. По време на Съвета бяха взети и решения за осигуряване 
на  финансова  стабилност  и  засилване  на  координацията  на 
икономическите политики, съобщават от испанското председателство 
на ЕС.

Стратегията  Европа  2020  има  пет  основни  цели,  като  през 
следващите месеци европейските лидери ще обсъдят мобилизирането 

на специфични политики за постигането им.
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Първата цел е постигането на заетост от 75% за мъжете и жените на възраст между 20 и 
64г.,  включително  чрез  по-голямо  участие  на  млади  хора,  възрастни  работници, 
нискоквалифицирани работници и по-добра интеграция на имигрантите.

Втората цел е подобряването на условията за изследвания и развойни дейности, 
като  нивото  на  общите  държавни  и  частни  инвестиции  в  страните-членки  трябва  да 
достигне 3% от БВП.

Третата цел е намаляването на емисиите парникови газове с 20% спрямо нивата от 
1990г., чрез увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници с 20% и също 
таково увеличаване на енергийната ефективност. При условия ЕС е готов да премине към 
цел  от  30  процентно  съкращаване  на  вредните  емисии,  ако  другите  развити  страни 
приемат сравнимо намаляване на емисиите, а развиващите се страни помогнат според 
своите мъзможности и отговорности.

Четвъртата  цел  е  подобряването  на  образователните  нива  особено  чрез 
намаляването на броя на отпадналите от училище до 10% и увеличаване до 40% на 
хората между 30 и 34 години с висше или еквивалентно образование.

Петата  цел  е  подобряването  на  социалното  включване  чрез  намаляване  на 
бедността,  като  стремежът  е  поне  20  милиона души да бъдат  извадени от  рисковите 
групи.
Заключения на Европейския съвет от 17 юни. 

 

Източник:Страницата на Съвета

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Четвъртък, 24 юни 2010г.

Евродепутатите  предупреждават  държавите  членки  да 
изпълняват задълженията си

След изслушването на председателя на Европейския съвет 
Herman Van Rompuy, който подчерта резултатите от последната 
среща  на  Съвета,  европейските  депутати  предупредиха 
държавите  членки,  че  трябва  да  гарантират  изпълнението  на 

задълженията  си.  Някои  евродепутати  мислят,  че  Европейската  комисия  трябва  да 
предприеме по-активна роля при надзора на политиките на държавите членки на ЕС. За 
повече информация  натиснете ТУК

Въпросите, изискващи устен отговор към Съвета и Комисията – важно 
средство за изпълнение на задълженията на членовете на ЕП
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Икономиката, правата на човека, Хартата на жените и футболните агенти бяха част 
от темите, по които членове на ЕП поискаха устен отговор от Комисията и Съвета по 
време на пленарното заседание миналата седмица. Въпросите се внасят предварително, 
но се задават на живо от авторите, като се открива дебат, в който може да участва всеки 
член на ЕП ТУК.

Европейски  медиатор  по  отвличане  на  деца:  "Отвъд 
юридическия подход"

Ако словашка майка вземе децата си в Братислава и 
италианският баща няма възможност да ги види, той може да 
се  обърне  към  Европейския  медиатор  по  международно 
отвличане на деца от родител Roberta Angelilli (ЕНП, Италия). 
Нейната намеса е изключително важна, защото тя помага на 

двойки да стигнат до съгласие без да се стига до съд. "Медиацията помага за поставянето 
на  първо  място  на  интересите  на  непълнолетните",  обяснява  вицепрезидентът  на  ЕП 
Roberta Angelilli ТУК.

 Петък, 25 юни 2010г.

Европейските депутати обсъждат нефтения разлив в Мексиканския 
залив

Нефтеният  разлив  в  Мексиканския  залив  беше  наречен  от 
американския  президент  Obama "екологичния  11  септември".  Около  20 
000 барела нефт са разливани в морето всеки ден и законодателите от ЕП 
са притеснени относно дали това може да се случи в Европа. На 22 юни 
2010г. те обмениха мнения относно ситуацията и помолиха Европейската 
комисия да участва в следващото пленарно заседание на ЕП на 7 юли 

2010г., за да бъде обсъден този въпрос ТУК.

Интернет  -  инструмент за засилване на междукултурното 
разбирателство в ЕС

Интернет е един прекрасен подарък за нашето поколение, 
но ние трябва да се научим да го използваме по подходящ начин. 
Експерти присъстваха на публично изслушване, организирано от 
Комисията по култура и образование на ЕП и се съгласиха,  че 
интернет  притежава  неоценим  потенциал  за  засилване  на 

междукултурното разбирателство в ЕС, но и предупредиха за някои рискове ТУК.

ЕП  призовава  за  по-строги  правила  за  средствата  за 
изтезания
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Парламентът призова държавите-членки на ЕС да спазват забраната за търговия 
със  стоки  и  оборудване,  използвани  за  изтезания  като  палки  с  шипове  и  вериги  за 
стягане на пръстите, да въведат санкции за нарушителите и да докладват за издаването 
на  разрешения  за  износ  на  инструменти,  които  биха  могли  да  бъдат  използвани  за 
изтезания  или  друго  малтретиране.  В  своя  резолюция,  приета  на  17  юни 2010г., 
членовете на ЕП призоваха и за актуализиране на списъка на забранени стоки ТУК.

Източник:Страницата на Европейския парламент

Седмицата в     Съвета    

Края на испанското председателство

Испанското  председателство  на  Съвета  от  първата 
половина  на  2010  година  спомогна  за  запазване  на 
политическата динамика в Европа дори и в най-напрегнатите 
моменти  на  кризата,  подчертава  Хосе  Луис  Сапатеро, 
министър-председател на Испания в интервю.

Господин  председател,  испанското  председателство  е  на  етап 
приключване  след  шестмесечен  период,  по  време  на  който  от  приоритетно 
значение  беше  прилагането  на  Договора  от  Лисабон  и  бяха  взети  важни 
решения за преодоляване на финансовата и икономическа криза.Как оценявате 
този период?

Това беше много важен период за Европа, в който се налагаше да предприемем 
решителни действия в две приоритетни направления: пълното и ефективно прилагане на 
Договора и приемането на политики и мерки, необходими, за да се справим с всички 
аспекти на кризата.  В този период бяха предприети действия при възможно най-тясна 
координация между европейските институции и всички държави-членки на Европейския 
съюз  и  бяха  приети  мерки,  които  биха  били  немислими само  преди  няколко  месеца, 
касаещи  както  плана  за  спасяване  на  Гърция,  така  и  приемането  на  европейски 
механизъм за стабилизиране на стойност 750 милиарда евро.

Най-важните събития по време на това ротационно шестмесечно председателство 
следва  да  се  разглеждат  в  светлината  на  факта,  че  справянето  с  новите 
предизвикателства би било много по-трудно без Договора и че принципът на споделена 
отговорност действа адекватно на всички равнища.  Изминалите месеци доказаха, че от 
основно значение за испанското председателство е да утвърди имиджа на европейското 
единство и способността му да внушава доверие и да създава стабилност.

Как  се  справи  Вашата  страна  с  изпълнението  на  четирите  приоритета, 
залегнали в програмата на председателството?

Що  се  отнася  до  прилагането  на  Договора,  нашето  председателства  изцяло 
подкрепи новите институции, а именно председателя на Европейския съвет и върховния 
представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и винаги е 
действало при пълно зачитане на новия институционален баланс, установен с Договора.
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Това  не  беше време  за  индивидуално  надмощие или  лидерство,  а  по-скоро  за 
обединение на силите и поемане на отговорност.

В икономически аспект  беше необходимо да предприемем решителни действия, 
като  приемем  мерки  с  много  краткосрочно  действие  и  същевременно  стимулираме 
съществени  процеси  на  реформа  в  средносрочен  и  дългосрочен  план.  Ето  защо  на 
последния Европейски съвет беше решено да се публикуват резултатите от приложените 
към банките стрес тестове като неотложна мярка и беше одобрена Стратегията за растеж 
и заетост като широкомащабна програма за реформи в рамките на Европейския съюз.

Считам, че през тези шест месеца с помощта на институциите и държавите-членки 
на Европейския съюз испанското председателство съумя да превърне Европа в надежден 
пример за противодействие на кризата.

На последно място, що се отнася до другите две основни области, върху които се 
съсредоточи нашето председателство (външните отношения и разширяването на правата 
и  повишаването  на  сигурността  на  нашите  граждани),  председателството  постигна 
положителни резултати по време на всички проведени срещи на върха, особено по-време 
на  срещите  с  Латинска  и  Централна  Америка,  и  представи  важни  предложения  по 
чувствителни теми като премахването на основаното на пола насилие и стратегията за 
борба с тероризма.

С  помощта  на  институциите  и  държавите-членки  на  Европейския  съюз 
председателството успя да постигне широка реализация на програмата си, като по този 
начин даде възможност на Европа да запази политическата си динамика дори и в най-
тежките моменти от кризата.

Можете  ли  да  коментирате  по-подробно  координирането  на 
икономическите политики?

Още от самото начало на шестмесечното председателство на Европейския съюз 
Испания  превърна  в  приоритет  необходимостта  от  по-добро  координиране  на 
икономическите  политики  в  Европа  —  и  действително,  икономическите  събития  през 
последните  месеци  напълно  оправдаха  тази  необходимост.  Ето  защо като  ротационен 
председател на ЕС,  Испания стимулира  и  допринесе за  укрепване  на икономическото 
управление  чрез  следните  действия.  Първо,  подкрепихме  стартирането  на  стратегия 
„EU2020“,  която  представлява  важна  стъпка  в  процеса  на  европейските  структурни 
реформи за постигане на устойчив,  приобщаващ и осигуряващ работни места растеж. 
Като ротационен председател и като държава-членка на Икономическия и паричен съюз, 
Испания допринесе за координираната реакция на Европа в отговор на международната 
икономическа  и  финансова  криза  и  кризата  с  държавния  дълг,  които  засегнаха 
европейските  пазари.  Накрая,  Испания  оказа  активно  съдействие  за  работата  на 
специалната  група  под  председателството  на  г-н  Херман  ван  Ромпьой,  чиято  цел  е 
подобряване на бюджетната дисциплина и осигуряване на по-ефективни механизми за 
управление на кризата.

Как функционираше тройното председателство с Белгия и Унгария?
Испанското председателство действаше в духа на Договора от Лисабон още преди 

влизането  му  в  сила,  като  създаде  рамка  за  сътрудничество  със  следващите  две 
председателства (Белгия и Унгария), която се реализира в 18-месечна програма и в общ 
символ за пръв път в историята на Европейския съюз. Испания разбираше, че идеята за 
приемственост  при  всеки  предстоящ  проект,  която  сега  е  гарантирана  от  новите 
институции председател на Европейския съвет и върховен представител, следва да се 
отрази и в по-добра координация между трите ротационни председателства. Това залегна 
в  основата  на  сътрудничеството  ни  с  Белгия  и  Унгария.  Към  настоящия  момент 
резултатите от периода преди и от времето на нашето председателство са отлични, като 
освен това се надяваме ефективно да допринесем за успеха на Белгия и Унгария през 
следващите месеци.
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Източник:Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Оригинал или фалшификат?

Гръцко и унгарско училище са победители в конкурса 
на  ЕС,  посветен  на  проблемите  с  фалшифицирането  и 
пиратството.

Ученици от Гърция, Унгария, Испания, Чехия и Полша 
грабнаха наградите в конкурс на ЕС за проблемите, свързани 

с пиратските и фалшивите продукти като играчки, дрехи и компакт дискове.
Стотици  деца  на  възраст  между  10  и  15  години  участваха  в  конкурса,  който 

включваше създаването на лого,  плакати,  кратки филми или игри за илюстриране на 
проблема.

Първа  гимназия  от  Триандрия,  Гърция,  спечели  в  категорията  за  дизайн  на 
официално лого на Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството 

.
Учениците  от  основно  художествено  училище  "Vörösmarty Mihály"  в  Унгария 

получиха  първа  награда  в  категорията  за  най-добър  видеоклип.  Общо  6  училища 
(включително  4  подгласници)  бяха  поканени  в  Брюксел  да  получат  наградите  си  на 
церемония в Европейския парламент.

Фалшифицирането и пиратството се превръщат във все по-голям проблем поради 
неспазването на стандартите за безопасност и вредите, нанасяни на икономиката.  Сред 
опасните продукти, заловени през последните години, са лекарства, съдържащи вредни 
вещества, и експлодиращи мобилни телефони.

През 2008 г. митническите служители в ЕС заловиха 178 милиона фалшифицирани 
продукта, над 50% повече спрямо предишната година. Около половината от тях бяха от 
Китай.

Най-голям е делът на компакт дисковете и DVD дисковете, следвани от цигарите и 
облеклата.
Повече за конкурса "ИСТИНСКИ фалшификати" 

Източник:Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Съвета   
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На  29  юни  2010г.  в  Люксембург  предстои  3025-та  среща  на  Съвета  на 
министрите по земеделие и рибарство на държавите- членки на ЕС Дневен ред

Предстоящи събития     в Европейската комисия  

Инициативи на ЕС 

Еразъм - рекорден брой студенти в чужбина

Благодарение  на  допълнително  финансиране,  през  миналата 
година участниците  във  водещата програма на ЕС за  образование и 
обучение са били повече от всякога.

През  2008-2009  г.  близо  200  000  студенти  са  получили 
финансиране от ЕС, за да учат или стажуват в чужбина - увеличение с 
8,7 % спрямо предходния период на финансиране.

Рязкото  увеличение на участието,  съвпадащо с  12-процентово 
нарастване  на бюджета на Еразъм  показва,  че  студентите  имат  силно желание да се 
възползват от средствата, ако са предоставени такива. Средната месечна стипендия също 
бе повишена до 272 евро, което покрива малко повече от разходите им за живот.

Еразъм е една от най-популярните програми на ЕС, като от 1987 г. досега в нея са 
участвали над 2,2 млн. души. Тя дава възможност на студентите да прекарат между 3 и 
12 месеца в друга европейска страна, за да учат или да се обучават на работното място.
След като  през  2009 г.  в  нея  се  включиха  Хърватия  и  Бивша югославска  република 
Македония, в програмата участват над 4000 висши училища от 33 европейски страни.

Испания, Франция и Германия са били най-популярните дестинации, като тези три 
държави също така са изпратили в чужбина най-голям брой студенти - около 40 % от 
всички.

Обучението в чужбина се признава от Алма матер на студентите, така че семестър 
или два в чужбина не са загубено време. Освен че разширява академичните възможности, 
на личностно ниво програмата възпитава междукултурни умения и помага на учащите да 
станат по-независими.

През 2007 г. финансираните по Еразъм дейности се разшириха, за да се даде на 
студентите шанс да отидат в чужбина за учебни стажове в предприятия или организации. 

През 2008-2009 г. около 30 400 студенти са се възползвали от тази възможност - 
това е увеличение с над 50 % спрямо предходната година. Броят на преподавателите от 
висши учебни заведения, които са се възползвали от схемата, също е нараснал до 36 400.

Програмата  Еразъм  допринася  за  изпълнението  на  новата  стратегия  на  ЕС  за 
растеж и работни места - Европа 2020, като дава на младите хора "преносими" умения, 
които са необходими на все по-конкурентния световен пазар.
 
Още за програмата Еразъм 
Брошура за Еразъм   

Източник:Страницата на Европейската комисия
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 21.06. - 25.06.2010 г.

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

мобилизирането  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към  глобализацията 
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 
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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

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
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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⇒ 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

⇒
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

22.06.2010   г.   L155  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС)  № 541/2010 на Съвета от 3 юни 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна 
система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение 
(ШИС II).

 Регламент (ЕС)  № 542/2010 на Съвета от 3 юни 2010 година за изменение на 
Решение  2008/839/ПВР  относно  миграцията  от  Шенгенската  информационна 
система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение 
(ШИС II).

 Регламент (ЕС) № 543/2010 на Комисията от 21 юни 2010 година за вписване на 
название в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания [Aceite Campo de Montiel (ЗНП). 

 Регламент (ЕС) № 544/2010 на Комисията от 21 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

Народно събрание
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 Регламент  (ЕС)  №  545/2010  на  Комисията  от  21  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 2010/344/ОВППС BiH/16/2010 на Комитета по политика и сигурност от 15 
юни 2010 година за назначаването на ръководител на командната структура на ЕС 
в Неапол за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина.

 Решение  2010/345/ЕС  на  Комисията  от  8  юни  2010  година  за  изменение  на 
Решение 2007/589/ЕО по отношение на включването на насоки за мониторинг и 
докладване  на  емисиите  на  парникови  газове  от  улавянето,  преноса  и 
съхранението в геоложки обекти на въглероден диоксид (нотифицирано под номер 
C(2010) 3310).

 Решение 2010/346/ЕС на Комисията от 18 юни 2010 година относно защитни мерки 
във  връзка  с  инфекциозната  анемия  по  конете  в  Румъния  (нотифицирано  под 
номер C(2010) 3767). 

 Решение  2010/347/ЕС  на  Комисията  от  19  юни  2010  година  за  изменение  на 
Решение 2004/388/ЕО относно документ за превоз на взривни вещества в рамките 
на Общността.

23.06.2010   г.    L 156  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 546/2010 на Комисията от 22 юни 2010 година за дерогация от 
Регламент (ЕО) № 891/2009 за пазарната 2009/2010 година относно задължението 
за представяне на лицензия за износ със заявленията за лицензии за внос за захар 
по CXL отстъпките с поредни номера 09.4317, 09.4318 и 09.4319.

 Регламент (ЕС) № 547/2010 на Комисията от 22 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 548/2010 на Комисията от 22 юни 2010 година за определяне в 
каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, подадени 
през юни 2010 г. за някои млечни продукти в рамките на някои тарифни квоти, 
открити с Регламент (ЕО) № 2535/2001.

 
ДИРЕКТИВИ 

 Директива  2010/39/ЕС  на  Комисията  от  22  юни  2010  година  за  изменение  на 
приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на специалните 
разпоредби относно активните вещества клофентезин, дифлубензурон, ленацил, 
оксадиазон, пиклорам и пирипроксифен. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/349/ЕС,  взето  с  общо  съгласие  на  представителите  на 

правителствата на държавите-членки от 31 май 2010 година относно седалището 
на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните 
съобщения (ОЕРЕС). 

24.06.2010   г.    L157  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 539/2010 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 юни 2010 
година за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на 
общи  разпоредби  за  Европейския  фонд  за  регионално  развитие,  Европейския 
социален  фонд  и  Кохезионния  фонд  по  отношение  на  опростяването  на  някои 
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изисквания  и  по  отношение  на  някои  разпоредби  относно  финансовото 
управление.

 Регламент (ЕС) № 540/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 
година за изменение на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на 
Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП).

25.06.2010   г.   L159  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 554/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  2488/2000  за  поддържане  замразяването  на  средства  по 
отношение на господин Милошевич и свързаните с него лица. 

 Регламент (ЕС) № 555/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1412/2006 относно някои ограничителни мерки по отношение на 
Ливан.

 Регламент (ЕС) № 556/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1763/2004 относно налагането на някои ограничителни мерки в 
подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за 
бивша Югославия (МТБЮ).

 Регламент (ЕС) № 557/2010 на Комисията от 24 юни 2010 година за изменение на 
регламенти  (ЕО)  №  1518/2003,  (ЕО)  №  596/2004,  (ЕО)  №  633/2004,  (ЕО)  № 
1345/2005,  (ЕО)  № 2014/2005,  (ЕО)  № 239/2007,  (ЕО)  № 1299/2007,  (ЕО)  № 
543/2008,  (ЕО)  №  589/2008,  (ЕО)  №  617/2008  и  (ЕО)  №  826/2008  относно 
задълженията  за  уведомление  в  рамките  на  общата  организация  на 
селскостопанските пазари.

 Регламент (ЕС) № 558/2010 на Комисията от 24 юни 2010 година за изменение на 
приложение  III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета  относно  определяне  на  специфични  хигиенни  правила  за  храните  от 
животински произход.

 Регламент (ЕС) № 559/2010 на Комисията от 24 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

26.06.2010   г.   L160  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 560/2010 на Комисията от 25 юни 2010 година за вписване на 
название в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски  указания  [Farine  de  blé  noir  de  Bretagne  или  Farine  de  blé  noir  de 
Bretagne — Gwinizh du Breizh (ЗГУ)]. 

 Регламент (ЕС) № 561/2010 на Комисията от 25 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/350/ЕС на Европейския съвет от 17 юни 2010 година за разглеждане 

от Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки на 
предлаганите от испанското правителство изменения на Договорите по отношение 
на състава на Европейския парламент и за несвикване на Конвент.

 Решение 2010/351/ОВППС  EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 на  Комитета  по  политика  и 
сигурност от 22 юни 2010 година за удължаване на мандата на ръководителя на 
интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, 
EUJUST LEX-IRAQ.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статистическо издание относно риболова
Fishery statistics
ЕС 1590
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Отдел „Европейско право”
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