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Тема на седмицата

Дебат  в  ЕП  относно  екстрадирането  на  роми  от 
Франция

Връщането на стотици роми това лято от страна на Франция 
към Румъния и България - общо над 8 000 от януари 2010г. 
насам  -  предизвика  сериозна  загриженост  сред  някои 
депутати  относно  законността  на  взетите  мерки.  В 
Парламента в Страсбург ще се проведе дебат с Комисията и 
Съвета  по  въпроса  дали  френските  и  други  национални 
власти  са  нарушили  европейските  разпоредби  относно 

свободата  на  движение  и  основните  свободи.  В  сряда,  15  септември  2010г. ще  бъде 
гласувана и резолюция по въпроса.

Още по темата

Източник:Страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На  13  септември  2010г.,  парламентарна  делегация  водена  от  председателя  на 
парламента  Цецка  Цачева  беше  на  официално  посещение  в  Украйна.  За  повече 
информация натиснете ТУК.
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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  8  септември  2010  г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент 
и  на  Съвета  относно  гражданската  инициатива,  №  002-00-29/1.06.2010  г.  –  т.  24 
Годишната  работна  програма  на  НС  по  въпросите  на  ЕС  (2010  г.).  Комисията  по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове подкрепи постигнатия общ 
подход  по  предложението  за  регламент,  одобрен  на  заседанието  на  Съвета  по  общи 
въпроси  от  14  юни 2010 г.  Съгласно одобреният  подход минималният  брой държави-
членки, от които произхождат поддръжниците, следва да бъде определен на 1/3, а броят 
на подписите, необходими за внасянето от страна на организаторите на искане в ЕК за 
решение относно допустимостта на инициативата, е намален от 300 000  на 100 000. В 
допълнение,  Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
обръна  внимание,  че  при  приемането  на  новия  инструмент,  институциите  трябва  да 
следят за това процедурата да не затруднява европейските граждани, а прилагането на 
регламента да не води до значителни административни тежести и финансови разходи за 
държавите-членки.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

   
На 8 септември 2010 г. Комисията по земеделие и горите обсъди и прие на първо 

четене Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от 
Министерски съвет на  12.08.2010 г.

Със  законопроекта  ще  се  приемат  разпоредби,  гарантиращи  съответствието  на 
българското законодателство с новите европейски изисквания, определени с:

-Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г.  за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински 
произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО; 

-Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент 
(ЕО)  № 1831/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета,  за  отмяна  на  Директива 
79/373/ЕИО  на  Съвета,  Директива  80/511/ЕИО  на  Комисията,  директиви  82/471/ЕИО, 
83/228/ЕИО,  93/74/ЕИО,  93/113/ЕО  и  96/25/ЕО  на  Съвета,  както  и  на  Решение 
2004/217/ЕО на Комисията; 

-Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на 
методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

3

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=230
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=240
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=240
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3446
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2010&lng=bg
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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На  8  септември  2010  г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове прие на първо четене законопроект № 002-01-65/14.07.2010 г. за 
изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България -  внесен от 
Министерския съвет.  Със законопроекта се цели по-точно транспониране на Директива 
2003/109/ЕО  на  Съвета  от  25  ноември  2003  г.  относно  статута  на  дългосрочно 
пребиваващи граждани от трети страни.

Новини от България свързани с ЕС

Томислав Дончев ще отговаря за кохезионната политика

Министърът  по  управление  на  средствата  от  Европейския  съюз 
беше  определен  от  правителството  за  отговарящ  по  въпросите  на 
кохезионната политика пред ЕС от страна на България като държава-
членка. Това реши Министерски съвет на днешното си заседание. 

В  изпълнение  на  тези  функции  той  ще  бъде  подпомаган  от 
дирекция  „Програмиране  на  средствата  от  ЕС”  в  администрацията  на 

Министерския съвет.
Съгласно  ПМС  70/2010  г.  министърът  по  управление  на  средствата  от  ЕС 

осъществява цялостната координация във връзка с участието на България в процеса на 
вземане  на  решения  в  Общността  в  областта  на  кохезионната  политика,  отговаря  за 
цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на 
средствата  за  България  от  ЕС  и  е  председател  на  Съвета  за  координация  при 
управлението на средствата от ЕС.

Източник:Страницата на europa.bg

ЕВРОПА 2020

Доклад на ОИСР подкрепя целите на "Европа 2020" за образование и обучение

"Докладът подкрепя анализа на Комисията и политиката, която следваме с "Европа 
2020",  заяви  комисарят  по  образование  Андрула  Василиу.  "Той  потвърждава 
необходимостта от инвестиции в образованието, особено по време на икономически спад.

Най-тежко засегнати от кризата са младите нискообразовани хора, като равнището 
на безработица сред тези, които не са завършили средно образование, нарасна с почти 5 
процентни  пункта  в  страните  от  ЕС  в  периода  между  2008  г.  и  2009  г." За  повече 
информация натиснете ТУК.
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Източник:Страницата на Европейската комисия

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Членовете  на  ЕП  успяват  да  осигурят  цялостно 
преразглеждане на финансовия регламент на ЕС

Финансовата  и  икономическа  криза  разкри,  че 
безразсъдното  поведение  на  банки  и  други  финансови 
институции може да има сериозни и скъпо струващи последици 
за  икономиката  и  населението  на  Европа.  По-ефективният 
надзор  над  финансовите  пазари  в  Европа  е  от  приоритетно 

значение  за  Европейския  парламент  (ЕП)  и  на  2  септември  2010г.  членовете  на  ЕП 
успешно  приключиха  преговорите  с  Европейската  комисия  и  правителствата  от  ЕС 
относно бъдещия финансов надзор в Европа. 

Одобрена е структурата на нов Европейски комитет за системен риск (ЕКСР) и три 
европейски  надзорни  органа  в  областта  на  банковата  дейност,  застраховането  и 
професионалното пенсионно осигуряване и ценните книжа и пазарите.

ЕКСР ще следи макроикономическите рискове, т.е. рисковете за стабилността на 
финансовата система, а дейността на европейските надзорни органи ще бъде насочена 
към  рисковете  за  стабилността  на  конкретни  пазари,  напр.  банковия  или 
застрахователния сектор.

Преговорите  се  съсредоточиха  върху  правомощията  на  европейските  надзорни 
органи  да  налагат  мерки  на  финансовите  институции,  ако  се  установи  наличието  на 
рискове за стабилността. Правителствата на някои държави-членки на ЕС се застъпваха 
за  по-важна  роля  за  националните  регулаторни  органи,  но  Парламентът  отстояваше 
правомощията  на  европейските  надзорни  органи.  При  все  това,  европейските 
правителства запазват правомощието си да обявявят „извънредна ситуация“, въпреки че 
Европейският парламент е официално оправомощен да поиска те да направят това.

По-долу  са  представени  някои  ключови  въпроси,  на  които  членовете  на  ЕП 
държаха и по които беше постигнато съгласие:

По-широк диапазон на уменията и опита в  състава на Европейския комитет  за 
системен риск (ЕКСР), който е основен елемент на новата система.

Председателят  на  ЕКСР  ще  информира  в  условията  на  поверителност  водещи 
членове на ЕП, които редовно работят по икономически въпроси.

Европейските  надзорни  органи  ще  могат  да  вземат  решения,  които  са  пряко 
приложими спрямо отделни финансови институции в случаи, в които има явно нарушение 
или неприлагане на законодателството и в които има несъгласие между националните 
органи.

Европейските  надзорни  органи  могат  временно  да  забраняват  или  ограничават 
нанасящи вреди финансови дейности или продукти, които вече са включени в обхвата на 
конкретен финансов законодателен акт или при извънредни ситуации.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Парламентът отчита, че финансовите пазари в ЕС са тясно свързани помежду си, 
като много големи финансови институции извършват дейност, която надхвърля границите 
на отделните държави-членки. Съответно по време на преговорите по предложенията на 
Комисията от септември 2009 г. членовете на ЕП изискаха да се предоставят по-големи 
правомощия на новите европейски надзорни органи.

Правителствата на някои държави не бяха съгласни и предпочитаха да запазят 
правомощията  на  националните  надзорни  органи,  но  след  продължителни  преговори 
надделя становището на Парламента.

Споразумението  все  още  предстои  да  бъде  официално  одобрено  от 
представителите на правителствата на държавите-членки на ЕС, а членовете на ЕП ще 
гласуват по него по време на парламентарната пленарна сесия, която ще се проведе от 
20 до 23 септември 2010г.
 

Източник:Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Европейското полугодие — за една по-солидна 
икономика

„Европейското  полугодие“  —  цикъл  на 
координиране  на  икономическата  политика,  който 
предстои да бъде въведен от следващата 2011 година, 
направи крачка напред на 7 септември 2010г., когато 
Съветът  по  икономически  и  финансови  въпроси 
одобри  реформа,  която  ще  направи  възможно 

въвеждането му.
Европейското полугодие е ежегоден шестмесечен период, по време на който ще се 

прави преглед на бюджетните и структурните политики на държавите-членки, за да се 
открият евентуални несъответствия и възникващи дисбаланси.Целта е да се постигне по-
добра координация в момент, когато най-важните бюджетни решения са още в процес на 
подготовка.

При новия цикъл на проследяване всяка година през март 2011г. Европейският 
съвет ще набелязва основните икономически предизвикателства, пред които е изправен 
ЕС,  и ще дава стратегически насоки за  политиките.Като вземат предвид тези насоки, 
държавите-членки ще представят своите средносрочни бюджетни стратегии в програмите 
си за стабилност и конвергенция.Паралелно с това те ще изготвят национални програми 
за реформи, в които се определя какви действия да се предприемат за укрепване на 
политиките  в  области  като  заетостта  и  социалното  приобщаване.Всички  изброени 
програми трябва да са готови едновременно през април 2011г.

Всяка година през юли, въз основа на представените през април 2011г. програми, 
Европейският съвет и Съветът ще предоставят насоки за политиките преди държавите-
членки да приведат в окончателен вид своите бюджети за следващата година.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Европейското полугодие е една от първите инициативи на специалната група под 
ръководството на председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой за укрепване 
на европейската нормативна база в областта на икономическото управление.

За повече информация:
Съобщение за печата
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета
Пакт за стабилност и растеж

Зелена светлина за по-строг финансов надзор

На  заседанието  на  Съвета  по  икономически  и 
финансови въпроси от 7 септември 2010г. министрите на 
финансите  от  ЕС  подкрепиха  създаването  на  четири 
европейски органа за финансов надзор, чиято цел е да се 
избегне  повторение  на  финансовата  криза.На  2 
септември бе постигнато предварително споразумение с 

Европейския парламент.
Съгласно реформата Европейски комитет за системен риск (ЕКСР) със седалище 

във Франкфурт ще отговаря за надзора на финансовата система в Съюза.В случай на 
завишен или системен риск — който би могъл да застраши целия пазар — комитетът ще 
издава  предупреждения  и  препоръки  за  действия  и  ще  проследява  тяхното 
изпълнение.През  първите  пет  години  ЕКСР  ще  се  оглавява  от  председателя  на 
Европейската централна банка, като този въпрос ще бъде преразгледан след три години.

Ще  бъдат  създадени  три  надзорни  органа  —  за  банките,  ценните  книжа  и 
застраховането — със седалища съответно в Лондон, Париж и Франкфурт.Те ще заменят 
сегашните  надзорни  комитети,  които  до  този  момент  имаха  само  консултативни 
функции.В сътрудничество с мрежа от национални надзорни органи новите органи ще 
имат  задачата  наред  с  останалото  да  изработят  общи  стандарти  и  да  допринасят  за 
установяването  на  обща  култура  на  надзор.Отговорността  за  ежедневния  надзор  на 
отделните институции продължава да се носи от националните органи.

Реформата,  която  е  един  от  приоритетите  на  белгийското  председателство, 
подлежи на одобрение от Парламента на предстоящата му пленарна сесия, последвано от 
официалнотоѝ приемане  от  Съвета.Новите  органи  следва  да  започнат  нормалното  си 
функциониране от 1 януари 2011 г.

За повече информация:
Съобщение за пресата
Излъчване в интернет на открития дебат
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета

Източник:Страницата на Съвета
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Председателство на Съвета на ЕС

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

Работната  програма  на  белгийското  председателство  следва 
програмата  на  "триото  на  председателствата" ,  съставено  от 

Белгия, Испания и Унгария. Белгия ще се стреми преди всичко да гарантира прилагането 
на  договора  от  Лисабон,  влязъл  в  сила  през  декември  2009г.,  който  улеснява 
процедурата за вземане на решения в Европейския съюз.

По  време  на  испанското  председателство  спадът  на  еврото  и  влошаването  на 
публичните дефицити на държавите-членки разтърсиха Европа.  Новото председателство 
желае да възстанови растежа и да подобри икономическото управление. В програмата на 
Белгия е  предвидено  и  създаването  на  нова  европейска  структура  за  контрол  на 
финансовите пазари.

Интернет-страница на белгийското председателство 

Новини от Европейската комисия

Растеж за работни места на първо място в програмата на 
Барозу за реформи в ЕС

В  своята  първа  реч  за  състоянието  на  Съюза 
председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу представи 
пред Европейския  парламент  стратегическите  си  планове  за 
ЕС за следващата година.

„Посланието ми към всеки един европейски гражданин 
е, че може да разчита на това, че Европейският съюз ще направи необходимото, за да 
осигури бъдещето му,“ заяви той.

Според  думите  на  председателя  Барозу  пред  Европейския  парламент 
икономическото състояние на Съюза изглежда по-добро в сравнение с миналата година и 
продължава да се подобрява.  Растежът ще бъде по-голям от очакваното. Безработицата 
вече не нараства.

„Но работата ни не е приключила,“ добави той. „Трябва да ускорим изпълнението 
на програмата за реформи.“

През следващите 12 месеца Комисията планира да представи ново законодателство 
за  по-добро икономическо  управление в ЕС, трудови умения,  справяне  с  бедността и 
социалното  изключване,  намаляване  на  административните  формалности  за  малките 
предприятия и премахване на пречките пред търговията на единния пазар на ЕС.
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Речи на председателя Барозу - Състоянието на Съюза, 2010     г.           

Докъде стигна финансовата реформа?

Следващите месеци ще са от решаващо значение за 
програмата за финансова реформа.

През  есента  ЕС  ще  продължи  да  работи  върху 
промените  в  европейската  система  за  финансово 
регулиране.  Въпреки  че  вече  бяха  приети  множество 
важни  мерки,  например  подобряване  на  надзора  над 

агенциите за кредитен рейтинг и ограничаване на бонусите,  изплащани от банките и 
инвестиционните фирми, през 2010 г. предстои да бъде свършена още работа. За повече 
информация натиснете ТУК.

Източник:Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 01.08. – 13.09. 2010 г.

Бюджет
⇒ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 7 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - РАЗХОДНА 

ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия - COM(2010)383 Досие на 
документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 
съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 
г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто  финансово  управление  (заявление  EGF/2009/015  DK/Danfoss Group от 
Дания) -  COM(2010)416 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 
съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 
г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто  финансово  управление  (заявление  EGF/2009/031  DK/Linak от  Дания)  - 
COM(2010)417 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
Финансовия  регламент,  приложим  за  общия  бюджет  на  Европейския  съюз  - 
COM(2010)260 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към  глобализацията  в 
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http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/index_en.htm
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съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 
г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто  финансово  управление  (заявление  EGF/2010/003  ES/  Galicia Textiles, 
Испания) - COM(2010)437 Досие на документа

Външни отношения
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от […] година за сключване на споразумение 

между  Европейския  съюз,  Исландия,  Лихтенщайн  и  Норвегия  за  финансов 
механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение между Европейския 
съюз и Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на 
допълнителен  протокол  към  Споразумението  между  Европейската  икономическа 
общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса 
в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 
2009—2014  г.  и  на  допълнителен  протокол  към  Споразумението  между 
Европейската  икономическа  общност  и  Норвегия  във  връзка  със  специалните 
разпоредби,  приложими за  вноса  в  Европейския  съюз  на някои видове  риба  и 
продукти  на  рибарството  за  периода  2009—2014  г.  -  COM(2010)234 Досие  на 
документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на протокол към Евро-
средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и 
техните  държави-членки,  от  една страна,  и  Кралство  Мароко,  от  друга  страна, 
относно Рамково  споразумение между  Европейския  съюз и  Кралство  Мароко  за 
общите  принципи  на  участие  на  Кралство  Мароко  в  програми  на  Съюза  - 
COM(2010)233 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  на  Протокол  към 
Споразумението  за  партньорство  и  сътрудничество,  с  което  се  установява 
партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една 
страна,  и  Украйна,  от  друга  страна,  относно  Рамково  споразумение  между 
Европейския  съюз  и  Украйна  за  общите  принципи  на  участие  на  Украйна  в 
програми на Съюза - COM(2010)407 Досие на документа

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

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Наблюдение 
на пазара за търговия и дистрибуция - „Към по-ефективен и справедлив вътрешен 
пазар за търговия и дистрибуция до 2020 г.“ - COM(2010)355 Досие на документа

⇒ Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
схемите за обезщетение на инвеститорите – COM(2010)371 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Преразглеждане  на  Директива  94/19/ЕО  относно  схемите  за  гарантиране  на 
депозити - COM(2010)369

⇒ БЯЛА  КНИГА  за  схемите  за  гарантиране  на  застрахователните  вземания  - 
COM(2010)370 Досие на документа

⇒ Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на  директиви  98/78/ЕО,  2002/87/ЕО и  2006/48/ЕО по  отношение на 
допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат 
- COM(2010)433 Досие на документа

⇒ Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на  директиви  98/78/ЕО,  2002/87/ЕО и  2006/48/ЕО по  отношение на 
допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат 
– COM(2010)433  Досие на документа
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Данъчно облагане и митнически съюз
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО СЪВЕТА  относно 

прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  1889/2005  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се 
внасят и изнасят от Общността, изготвен в съответствие с член 10 от посочения 
регламент - COM(2010)429 Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността на държавите-
членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия - 
COM(2010)375 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Пътна 
карта  относно  ТСЕ  2  -Стратегически  документ  относно  трансмисивните 
спонгиформни енцефалопатии за периода 2010—2015 г. – COM(2010)384 Досие на 
документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно 
свободата на държавите-членки да вземат решения за отглеждането на генетично 
модифицирани култури - COM(2010)380 Досие на документа

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

прилагането на техниките за дистанционно наблюдение и относно използването на 
финансовите ресурси, предоставени за това по силата на Регламент (ЕО) № 
78/2008 на Съвета - COM(2010)436 Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪВЕТ,  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКАТА  ЦЕНТРАЛНА  БАНКА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Засилване 
на координацията на икономическата политика за стабилност, растеж и работни 
места – инструменти за по-силно икономическо управление на ЕС - COM(2010)367 
Досие на документа

⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 
във връзка с въвеждането на еврото в Естония - COM(2010)240 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪВЕТ,  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКАТА  ЦЕНТРАЛНА  БАНКА,  ИКОНОМИЧЕСКИЯ  И 
СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Засилване на координацията 
на икономическите политики - COM(2010)250 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКАТА  КОМИСИЯ  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 
СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКАТА  ЦЕНТРАЛНА  БАНКА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И 
СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  -  Десети  доклад  за 
практическата  подготовка  за  бъдещото  разширяване  на  еврозоната  - 
COM(2010)398 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Подробен 
доклад относно функционирането на Гаранционния фонд - COM(2010)418 Досие на 
документа

⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/… НА СЪВЕТА за разширяване на обхвата на 
Регламент  (ЕС)  №  хх/уу  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между 
държавите-членки в еврозоната - COM(2010)376 Досие на документа

Народно събрание
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Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/… НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между 
държавите-членки в еврозоната - COM(2010)377 Досие на документа

Образование и култура
⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключването  на  Споразумение  между 

Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за определяне на реда и условията 
за участието на Конфедерация Швейцария в програмата „Младежта в действие“ и 
Програмата  за  действие  за  обучение  през  целия  живот  (2007—2013  г.)  - 
COM(2010)426 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 

Преглед на управлението на информацията в областта на свободата, сигурността и 
правосъдието - COM(2010)385 Досие на документа

⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването  на  Споразумението 
между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и 
изпращането  на  данни  за  финансови  съобщения  от  Европейския  съюз  до 
Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на 
тероризма - COM(2010)316 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Политиката  на  ЕС  за  борба  с  тероризма:  главни  постижения  и  бъдещи 
предизвикателства – COM(2010)386 Досие на документа

⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
правото на информация в наказателните производства -  COM(2010)392  Досие на 
документа

Предприятия и промишленост
⇒ Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на Директива 97/68/ЕО по отношение на разпоредбите за двигателите, 
пуснати на пазара по процедурата „гъвкав механизъм“ - COM(2010)362 Досие на 
документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за задължителното прилагане на Правило № 
100  на  Икономическата  комисия  за  Европа  на  Организацията  на  обединените 
нации по отношение на одобрението на моторните превозни средства във връзка с 
електробезопасността - COM(2010)280 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  (ЕС)  №  …/…  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА 
СЪВЕТА относно одобряването на селскостопански или горски превозни средства - 
COM(2010)395 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Европа  —  водеща  световна  туристическа  дестинация  —  нова 
политическа рамка за европейския туризъм - COM(2010)352 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Пускане на 
пазара на реплики на огнестрелни оръжия - COM(2010)404 Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на доброволно споразумение 

за  партньорство  между  Европейския  съюз  и  Република  Камерун  относно 
прилагането  на  законодателството  в  областта  на  горите,  управлението  и 
търговията  с  дървен  материал  и  изделия  от  дървен  материал,  внасяни  в 
Европейския съюз (FLEGT) - COM(2010)406 Досие на документа
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Рибарство и морско дело
⇒ Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  708/2007  относно  използването  в 
аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове - COM(2010)393 
Досие на документа

⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА …/…/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
относно  схемите  за  гарантиране  на  депозитите  -  COM(2010)368  Досие  на 
документа

Статистика
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането 

на Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно 
тримесечната  статистика  за  свободните  работни  места  в  Общността  - 
COM(2010)421 Досие на документа

Транспорт
⇒ Предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на 

държавите-членки  на  Европейския  съюз,  заседаващи  в  Съвета,  относно 
подписването  и  временното  прилагане  на  протокола  за  изменение  на 
Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните 
държави-членки,  от  една  страна,  и  Съединените  американски  щати,  от  друга 
страна – COM(2010)209 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ ЗЕЛЕНА КНИГА за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи - 

COM(2010)365 Досие на документа

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

освобождаване от мито на определени активни фармацевтични съставки, носещи 
международно  непатентно  наименование  (INN)  на  Световната  здравна 
организация,  и  определени  продукти,  използвани  за  производството  на  готови 
фармацевтични продукти, и за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 
2658/87 - COM(2010)397 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
установяване  на  преходни  разпоредби  за  двустранните  инвестиционни 
споразумения между държавите-членки и трети държави - COM(2010)344 Досие на 
документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Към цялостна европейска политика в областта на международните 
инвестиции - COM(2010)343 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  сключване  на  протокол  между 
Европейския  съюз  и  Арабска  република  Египет  за  създаване  на  механизъм  за 
уреждане  на  спорове  с  действие  по  отношение  на  споровете,  свързани  с 
търговските разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране 
между  Европейските  общности  и  техните  държави-членки,  от  една  страна,  и 
Арабска република Египет, от друга страна - COM(2010)424 Досие на документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

1.09.2010   L  231  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 770/2010 на Комисията от 31 август 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  771/2010  на  Комисията  от  31  август  2010  година  относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от  1 
септември 2010 година. 

2.09.2010 L232
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  772/2010  на  Комисията  от  1  септември  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  555/2008  относно  определяне  на  подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата 
организация  на  пазара  на  вино  по  отношение  на  програмите  за  подпомагане, 
търговията  с  трети страни,  производствения потенциал и проверките в  лозаро-
винарския сектор. 

 Регламент  (ЕС)  №  773/2010  на  Комисията  от  1  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/475/ЕС на Комисията от  30 август  2010 година за изменение на 

Решение 2006/594/ЕО относно показателното разпределение по държави-членки 
на бюджетните кредити за задължения, поети във връзка с цел „Сближаване“ за 
периода 2007—2013 г. по отношение на Чешката република, Полша и Словакия. 

 Решение 2010/476/ЕС на Комисията от  30 август  2010 година за изменение на 
Решение 2006/593/ЕО относно показателното разпределение по държави-членки 
на  бюджетните  ангажименти,  поети  във  връзка  с  цел  „Регионална 
конкурентоспособност  и  заетост“,  за  периода  2007—2013  г.  по  отношение  на 
Чешката република и Словакия. 

 Решение  2010/477/ЕС  на  Комисията  от  1  септември  2010  година  относно 
критериите  и  методологичните  стандарти  за  добро  екологично  състояние  на 
морските води. 

3.09.2010 L233
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  774/2010  на  Комисията  от  2  септември  2010  година  за 
формулиране  на  указания  относно  компенсациите  между  операторите  на 
електропреносни системи при трансграничен пренос на електроенергия и за общ 
регулаторен подход за таксуване на преноса.

 Регламент (ЕС) № 775/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания.

 Регламент (ЕС) № 776/2010 на Комисията от 2 септември 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания. 

Народно събрание
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 Регламент  (ЕС)  №  777/2010  на  Комисията  от  2  септември  2010  година  за 
одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 
вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания.

 Регламент  (ЕС)  №  778/2010  на  Комисията  от  2  септември  2010  година  за 
одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, 
вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените 
географски указания.

 Регламент  (ЕС)  №  779/2010  на  Комисията  от  2  септември  2010  година  за 
одобрение  на  минимални  промени  в  спецификацията  на  название,  вписано  в 
регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски 
указания. 

 Регламент  (ЕС)  №  780/2010  на  Комисията  от  2  септември  2010  година  за 
одобрение  на  минимални  промени  в  спецификацията  на  название,  вписано  в 
регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски 
указания.

 Регламент  (ЕС)  №  781/2010  на  Комисията  от  2  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС)  № 782/2010 на Комисията от 2 септември 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.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 година за първоначално 

изменение  с  цел  привеждане  в  съответствие  с  научно-техническия  прогрес  на 
приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно вътрешния превоз на опасни товари. 

4.09.2010 L234
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 783/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 784/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания.

 Регламент  (ЕС)  №  785/2010  на  Комисията  от  3  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС)  № 786/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

 Регламент  (ЕС)  №  787/2010  на  Комисията  от  3  септември  2010  година  за 
изменение  за  сто  тридесет  и  четвърти  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.

РЕШЕНИЯ 

Народно събрание
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 Решение 2010/479/ЕС на Съвета от 12 юли 2010 година относно позицията, която 
да  бъде  приета  от  Европейския  съюз  в  Съвместния  комитет  ЕС—Мексико  във 
връзка с приложение III към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕС—Мексико 
по отношение на определението на понятието „стоки с произход“ и методите за 
административно сътрудничество.

 Решение  2010/480/ОВППС  EUMM Georgia/1/2010  на  Комитета  по  политика  и 
сигурност  от  3  септември  2010  година  за  удължаването  на  мандата  на 
ръководителя на мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия.

4.09.2010. L235
РЕШЕНИЯ 

 Решение 2010/473/ЕС на Комисията от 15 декември 2009 година относно мерките в 
подкрепа на селскостопанския сектор, приведени в действие от Испания в отговор 
на поскъпването на горивата. 

 Решение 2010/474/ЕС на Комисията  от  24 март  2010 година относно държавна 
помощ C 4/03 (ex NN 102/02) приведена в действие от Италия в полза на WAM SpA.

7.09.2010 L236
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 788/2010 на Комисията от 6 септември 2010 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 789/2010 на Комисията от 6 септември 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 2010/481/ЕС, Евратом на Комисията от 29 юли 2010 година за изменение 

на Решение 2004/277/ЕО, Евратом по отношение на правилата за прилагане на 
Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на общностен механизъм за 
гражданска защита.

8.09.2010 L237
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  790/2010  на  Комисията  от  7  септември  2010  година  за 
изменение  на  приложения  VII,  X и  XI към  Регламент  (ЕО)  №  1774/2002  на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно 
странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека.

 Регламент  (ЕС)  №  791/2010  на  Комисията  от  6  септември  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на 
въздушните  превозвачи,  предмет  на  оперативна  забрана  в  границите  на 
Общността.

 Регламент  (ЕС)  №  792/2010  на  Комисията  от  7  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

09.09.2010 L238
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  793/2010  на  Комисията  от  8  септември  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)  № 794/2010 на Комисията от 8 септември 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.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/62/ЕС на Комисията от 8 септември 2010 година за изменение с 

оглед  адаптирането  на  техническите  разпоредби  на  директиви  80/720/ЕИО  и 
86/297/ЕИО на  Съвета  и  директиви  2003/37/ЕО,  2009/60/ЕО и  2009/144/ЕО на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  типовото  одобрение  на 
селскостопански или горски трактори.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/483/ЕС на Европейската централна банка от 27 юли 2010 година за 

изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на 
обществени поръчки.

10.09.2010 L239
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  795/2010  на  Комисията  от  9  септември  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС)  № 796/2010 на Комисията от 9 септември 2010 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

 Регламент (ЕС)  № 797/2010 на Комисията от 9 септември 2010 година относно 
неопределянето на минимална продажна цена в отговор на шестата индивидуална 
покана за търг за продажба на масло в рамките на тръжната процедура, открита с 
Регламент (ЕС) № 446/2010.

 Регламент (ЕС)  № 798/2010 на Комисията от 9 септември 2010 година относно 
определянето на минималната продажна цена на обезмаслено мляко на прах за 6-
та  индивидуална  покана  за  търг  в  рамките  на  тръжната  процедура,  открита  с 
Регламент (ЕС) № 447/2010.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ за юни-август 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
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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
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
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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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”
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