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Тема на седмицата

Вулкан блокира небето над Европа

Започналото  в  сряда,14  април  2010г. изригване  на 
вулкана  Ейяфялайокул,  който  се  намира  на  около  200  км 
източно  от  исландската  столица  Рейкявик,  предизвика 
изхвърлянето в атмосферата на огромен облак от вулканична 
пепел,  което  доведе  до  затварянето  на  въздушното 
пространство над редица страни в Северна и Западна Европа. 
По света са отменени хиляди полети от и до Великобритания, 
Ирландия,  Норвегия,  Дания,  Финландия, Швеция,  Германия, 

Белгия, Холандия и Франция. Около 50% от трансатлантическите полети между САЩ и 
Европа се очаква да бъдат също отменени, заради облака с вулканична пепел, образувал 
се след изригването на вулкан в Исландия, съобщиха от Европейската организация за 
безопасност на въздухоплаването Евроконтрол. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: информационна агенция “Фокус”

Още по темата:

Вулканът затвори за часове и небето над България

Източник:страницата на вестник “Сега”

Вулкан изригна под исландски ледник, стотици са евакуирани

Източник:страницата на Дарик радио

Пепелта от исландския вулкан продължава да спира полети

Източник:страницата на вестник “Труд”

Активността на вулкана в Исландия се повишава

Източник:страницата на телевизия Европа

Изригва вулкан в южна Исландия  

Източник: страницата на БНР

Задълбочава се транспортният хаос заради вулкана 

Източник: страницата на mediapool
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http://www.mediapool.bg/show/?storyid=164235
http://www.bnr.bg/sites/horizont/News/World/Pages/0414VolcanoIceland.aspx
http://www.tvevropa.com/bg/news/world/view/25435
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=449948
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=512780
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=5658&sectionid=2&id=0000301
http://www.focus-news.net/?id=s3003
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 12 и 13 април 2010 г. българска парламентарна делегация беше на официално 
посещение в Португалия. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна 
с  председателя  на  Събранието  на  Португалската  република  Жайме  Гама.  За  повече 
информация натиснете ТУК.

На 15 април 2010г.  по повод Деня на Конституцията (16 април  )  в  Народното 
събрание се състоя дискусия на тема „Националният парламентаризъм в условията на 
Европейския съюз”. За повече информация натиснете ТУК.

Предстоящи събития 

На  19  април  2010г.  Председателят  на  сръбската  Скупщина  Славица  Джукич  – 
Деянович ще направи официално посещение в България по покана на председателя на 
Народното събрание Цецка Цачева.

Годишна работна програма 

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС

Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Народно събрание
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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/?page=news&SType=show&lng=bg&id=2014
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=2009
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Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 14 април 2010г. Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм 
прие  на  първо  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
енергетиката, № 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 6.04.2010 г. Законопроектът 
съответства  с  разпоредбите  на  Директива  2004/8/ЕО  относно  насърчаване  на 
комбинираното  производство  на  енергия,  основаващо  се  на  търсенето  на  полезна 
топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО, 
Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и 
за отмяна на Директива 2003/54/ЕО и Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за 
вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО. 

На 14 април 2010г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове   прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
храните, № 054-01-28, внесен от Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 
30 март 2010 г. Със законопроекта се осигурява прилагане на някои от разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 
2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми 
и  проследяването  на  храни  и  фуражи  от  генетично  модифицирани  продукти  и  за 
изменение на Директива 2001/18/ЕО. Законопроектът бе подкрепен на първо четене и от 
Комисията по земеделието и горите на 14.04.2010 г. 

На 14 април 2010г. Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм 
прие  на  първо  четене законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
обществените поръчки, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 15 март 2010 г. 
Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с 
изискванията  на  нормативната  уредба  на  Европейския  съюз  за  сближаване  на 
законодателствата  относно  последиците  от  нарушения,  извършени  в  процедурата  по 
възлагане на обществена поръчка,  както и с нормативната уредба за насърчаване на 
чисти и енергийноефективни пътни превозни средства. Разпоредбите на законопроекта са 
съобразени 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. 

 
На 14 април 2010г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за  опазване  на околната среда,  № 002-01-20, 
внесен от Министерския съвет на 26.03.2010 г. 

Настоящият законопроект предлага приемането на разпоредби, които гарантират 
съответствието на българското законодателство с европейските изисквания в областта на 
опазването на околната среда. Предложените изменения са и във връзка със започналата 
наказателна процедура по чл.258 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
за  въвеждане  в  законодателството  на  чл.9а  и  чл.11  Директива  2009/29/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 
2003/87/ЕО.
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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=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=224
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=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=224
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Новини от България свързани с ЕС

ЕК смята за адекватна конвергентната програма на България

Европейската комисия счита за адекватна Конвергентната програма 
на България, съобщи вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков в 
петък,  16  април  2010г. след  първата  сесия  на  неформалната  среща  на 
финансовите  министри  от  ЕС  в  испанската  столица  Мадрид.  Поради 
отсъствието на представители от девет държави-членки заради проблемите с 
въздушния трафик над Европа, окончаталното разглеждане и приемане на 

Конвергентните програми ще се състои през предстоящата седмица. Дотогава обаче в тях 
не могат да се правят промени, съобщава пресслужбата на министерството на финансите. 
За повече информация натиснете ТУК.

Източник: europa.bg

ЕВРОПА 2020

Премиера на книгата "Европа 2020 - гражданска визия" в 
Брюксел

На 13 април 2010г. в Брюксел се проведе представяне на 
книгата "Европа 2020 - гражданска визия". Домакини на проявата 
бяха евродепутатите от Групата на ЕНП (ГЕРБ) Мария Неделчева и 

Владимир Уручев. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: cross-bg.net

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 12 април 2010г.

Наличие  на  нарушения  на  човешките  права  в  Северна  Корея, 
според членовете на ЕП

Новините  относно  Северна  Корея  обикновено  са  свързани  с 
ядреното й въоръжение. В същото време, обаче Северна Корея е дом на 23 
млн.  души,  чийто  живот е  почти напълно контролиран от  държавата,  и 
които  са  жертви  на  сериозни  нарушения  на  човешките  права. 
Европейските депутати и други експерти обсъдиха ситуацията в Северна 
Корея и резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека, началото на 

която сложи ЕС. За повече информация натиснете ТУК.
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/015-72400-099-04-15-902-20100409STO72385-2010-09-04-2010/default_bg.htm
http://www.cross-bg.net/svetat/7-evropeiski-sayuz/1117472-premiera-na-knigata-qevropa-2020-grazhdanska-viziyaq-v-bryuksel
http://europa.bg/htmls/page.php?id=28569&category=5
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 Вторник, 13 април 2010г.

Европейските депутати са загрижени за здравето на хвърления в 
затвора Hu Jia

Изглежда, че състоянието на китайския политически дисидент и 
носител на наградата на ЕП "Сахаров" за 2008 г., Hu Jia, се влошава. 
Вкаран в затвора през 2007 г., защитникът на правата на човека има 
проблеми със здравето си и страда от липсата на адекватно медицинско 
лечение  на  заболяването  на  черния  му  дроб.  Китайските  власти  за 

пореден  път  отхвърлиха  призивите  за  предсрочното  освобождаване  на  36  годишния 
лауреат на наградата "Сахаров". За повече информация натиснете ТУК  .  

Рибарите искат по-сериозни правила за внос от трети 
страни

Рибните  запаси  сериозно  намаляват  и  целите  на 
реформите на рибното стопанство от 2002 г. не са изпълнени. 
Освен  това,  повечето  европейски  риболовни  кораби  отчитат 
или  загуби,  или  прекалено малки  печалби.  Обмисля  се  още 

една реформа и рибната индустрия беше поканена да даде своето становище относно 
ситуацията по време на парламентарно изслушване на Комисията по рибното стопанство 
на 8 април 2010г. За повече информация натиснете ТУК.

 Сряда, 14 април 2010г.

Европейските  депутати  обсъждат  бъдещето  на  Общата 
селскостопанска политика

Делът на Общата селскостопанска политика (ОСП) от бюджета 
на ЕС е бил орязан от 75% през 1985 г. до около 40% днес. След 
присъединяването на 12-те нови държави членки, обаче, броят на 
фермите се е удвоил и Общата селскостопанска политика (ОСП) се 
изправя  пред  нови  предизвикателства,  свързани  с  промяната  на 
климата и икономическата криза. Европейските депутати обсъдиха 

бъдещето на ОСП с румънския комисар Dacian Ciolos. За повече информация натиснете 
ТУК.

Възпоменателна церемония за полските жертви на самолетната катастрофа в 
Смоленск

На 14 април 2010г. председателят на ЕП 
Jerzy  Buzek  направи  изявление  в  пленарната 
зала  на  Европейския  парламент  относно 
хората,  които загинаха трагично в събота,  10 
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/032-72402-099-04-15-904-20100409STO72389-2010-09-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/033-72116-096-04-15-904-20100406STO72103-2010-06-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/015-72457-109-04-17-902-20100412STO72456-2010-19-04-2010/default_bg.htm
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април  2010г. в  Смоленск,  сред  които беше  и   президента на  Полша.  За  повече 
информация натиснете ТУК.

 Четвъртък, 15 април 2010г.

Нови правила за гражданската инициатива

Гражданската инициатива е една от най-големите иновации,  въведени от 
Договора  от Лисабон.  На  31  март 2010г. Европейската  комисия  прие 
предложение  за  регламент  относно  гражданската  инициатива  и 
европейските депутати приветстваха новите правила и дадоха мнението си. 

За повече информация натиснете ТУК.

Европейските депутати бяха посрещнати топло в Судан

Ana Gomes (Група на Прогресивния алианс на социалистите и 
демократите в ЕП, Португалия) оглавява делегацията за наблюдаване 
на първите многопартийни избори от 25 години насам в Судан. Тя се 
срещна  с  кандидати,  други  наблюдатели,  длъжностни  лица  и 

гласоподаватели. Предстоящите избори в Судан са много критикувани и крайната оценка 
на  международната  общност  за  провеждането  им  се  очаква.  За  повече  информация 
натиснете ТУК.

 Петък, 16 април 2010г.

Поуки от грешките на Гърция

Финансовите  министри  се  съгласиха  да  бъдат  взети 
мерки  за  справянето  с  финансовите  неволи  на  Гърция. 
Европейските  депутати  зададоха  въпроси  на  водещи 
икономически фигури относно укрепването на икономическото 
управление  на  ЕС  и  подобрението  на  докладването  на 
национални статистики. Управлението на дългове и пазарите на 

деривати също бяха обсъждани по време на изслушването в ЕП относно гръцката криза в 
Брюксел в сряда, 14 април 2010г. За повече информация натиснете ТУК.

Интервю с носителката на наградата "Сахаров" за 2009 г., 
Lidia Yusupova

Защитничката на човешки права и носителка на наградата 
"Сахаров" за 2009 г. от Грозни, Lidia Yusupova е рискувала живота 
си, за да помогне на безпомощните в Чечня. Смелата кандидатка 
за Нобелова награда дойде в ЕП тази седмица и каза,  че иска 

светът да спре да чака да бъде сложен край на спонсорираните от държавата мъчения и 
убийства в Северен Кавказ. За повече информация натеснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент                   
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Седмицата в Съвета 

Изявление  на  председателя  на  Европейския  съвет  Херман  ван 
Ромпьой по повод на кончината на полския президент Качински

На  10 април  2010 г.  Херман  ван  Ромпьой,  председател  на 
Европейския съвет, направи изявление по повод на кончината на полския 

президент Лех Качински  и  представителите от  полската  делегация  в  самолетната 
катастрофа на път за възпоменателна церемония за събитията в Катин.
 Херман ван Ромпьой:

„Аз съм дълбоко покрусен от новината за смъртта на президента Лех Качински,  
неговата съпруга и висши полски служители и представители в самолетна катастрофа  
тази  сутрин.  Познавах  лично  президента Качински  от  няколкото  срещи  в  рамките  на 
Европейския съвет и във Варшава и съм опечален от кончината му. Полша загуби голям 
патриот и държавен глава. Политическият му дълг беше да служи на полския народ.

Тази  катастрофа,  станала,  докато  полската  делегация  е  била  на  път  за  
възпоменателна церемония по повод на катинската трагедия, донесе ужасна загуба за  
Полша.  Искам  да  поднеса  най-искрените си  съболезнования  на  семейството  на 
президента и на семействата на другите жертви, на министър-председателя Туск и на 
полския  народ.  Бих  желал  да  ги  уверя  в  подкрепата  на  Европейския  съюз  в  този  
изключително болезнен момент.“

Източник: Страницата на Съвета                   

 

Новини от Европейската комисия

Бъдеще на земеделието в Европа

ЕС започва обществен дебат за своята селскостопанска 
политика във връзка с мащабна реформа през 2013 г.
През  текущата седмица от  12-16  април  2010г.,  Европейската 
комисия обяви плановете си да извърши значителни промени в 
селскостопанската  политика  на  ЕС  в  съответствие  с  новата 
дългосрочна  икономическа  стратегия  на  Съюза. За  повече 

информация натиснете ТУК.

Новини за безопасността на продуктите

Засилена  употреба  на  европейската  предупредителна 
система за безопасност на продуктите и по-ефикасен контрол 
на пазара в полза на потребителите ще има през 2010г.

През  2009 г.  европейските  държави  са  използвали 
системата за предупреждение за опасни продукти около 1933 
пъти, което е със 7 % повече, отколкото през 2008 г.

Народно събрание
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Източник: Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Информационен  бюлетин  за  пленарната  сесия  на  Европейския 
парламент (19-22 април 2010 г., Страсбург)

Предстоящи събития     в Съвета   

Министрите  на  транспорта  от  ЕС  ще  проведат  видеоконференция  за  проблемите  с 
въздушния трафик в Европа

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 12.04-16.04.2010 г.

Бюджет
⇒ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - РАЗХОДНА 

ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“ - COM(2010)149 Досие 
на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост - COM(2010)150 Досие 
на документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно обучението и обмена на служители, отговарящи 

за  прилагането  на  взаимопомощта  съгласно  Директивата  за  услугите 
(2006/123/ЕО) - COM(2010)134 Досие на документа
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Координиране на политиките на ЕК
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 

Допълнение  към  COM(2009)  665  окончателен  -  Съобщение  на  Комисията  до 
Европейския  парламент  и  до  Съвета  -  Последствия  от  влизането  в  сила  на 
Договора  от  Лисабон  за  междуинституционалните  механизми  за  вземане  на 
решения, които са в ход - COM(2010)147 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
гражданската инициатива - COM(2010)119 Досие на документа

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

предотвратяването  и  борбата  с  трафика  на хора и  защитата  на  жертвите  и  за 
отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР - COM(2010)95 Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Рамка за 

политиката  на  ЕС  за  подпомагане  на  развиващите  се  страни  за  справяне  с 
предизвикателствата,  свързани  със  сигурността  на  прехраната  -  COM(2010)127 
Досие на документа

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

европейските икономически сметки за околната среда - COM(2010)132  Досие на 
документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Преглед  на  директивата  за  работното  време(първи  етап  на 
консултацията със социалните партньори на равнището на Европейския съюз в 
съответствие с член 154 от ДФЕС) - COM(2010)106 Досие на документа

Търговия
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение за свободна 

търговия  между  Европейския  съюз  и  държавите  -  членки и  Република  Корея - 
COM(2010)137 Досие на документа

Хуманитарна помощ
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  - 

Хуманитарна хранителна помощ - COM(2010)126 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  -  Годишен 

доклад  относно  политиката  за  предоставяне  на  хуманитарна  помощ и  нейното 
изпълнение през 2009 година – COM(2010)138. Досие на документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

13  .0  4  .2010 г. L   92  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕC)  №  300/2010  на  Комисията  от  12  април  2010  година  относно 
вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания — Gentse azalea (ЗГУ).

 Регламент (ЕС) № 301/2010 на Комисията от 12 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  302/2010  на  Комисията  от  12  април  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  2010/214/ЕС на Комисията от 12 април 2010 година относно безмитния 

внос на стоки, предназначени за безвъзмездно разпределяне или предоставяне на 
пострадалите от земетресението през април 2009 г. в Италианската република.

14  .0  4  .2010 г. L   93  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 303/2010 на Комисията от 13 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

15  .0  4  .2010 г. L   94  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 304/2010 на Комисията от 9 април 2010 година за изменение на 
приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества 
от 2-фенилфенол в определени продукти или върху тях. 

 Регламент (ЕС) № 305/2010 на Комисията от 14 април 2010 година за замяна на 
приложения I и II към Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на 
допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от  Съединените 
американски щати. 

 Регламент (ЕС) № 306/2010 на Комисията от 14 април 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 [Pecorino Toscano (ЗНП).

 Регламент (ЕС) № 307/2010 на Комисията от 14 април 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 [Monti Iblei (ЗНП).

 Регламент (ЕС) № 308/2010 на Комисията от 14 април 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 [Prosciutto di Carpegna (ЗНП)].

 Регламент  (ЕС)  №  309/2010  на  Комисията  от  9  април  2010  година  относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура 
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 Регламент  (ЕС)  №  310/2010  на  Комисията  от  9  април  2010  година  относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

 Регламент (ЕС) № 311/2010 на Комисията от 14 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  312/2010  на  Комисията  от  14  април  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  2010/216/ЕС на Комисията  от  14 април 2010 година за  изменение на 

Директива  2009/42/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
статистическите данни при превоз на товари и пътници по море. 

15  .0  4  .2010 г. L   95  
ДИРЕКТИВИ 

 Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 
година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови 
и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето 
на  аудиовизуални  медийни  услуги  (Директива  за  аудиовизуалните  медийни 
услуги).

16  .0  4  .2010 г. L   96  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 313/2010 на Комисията от 15 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  314/2010  на  Комисията  от  15  април  2010  година  относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
април 2010 година. 

 Регламент (ЕС) № 315/2010 на Комисията от 15 април 2010 година за определяне 
на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната 
процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/217/ЕС на Съвета от 9 април 2010 година за назначаване на член и 

заместник-член от Гърция в Комитета на регионите.

17  .0  4  .2010 г. L   97  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 316/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания [Pommes des Alpes de Haute Durance (ЗГУ)].

 Регламент (ЕС) № 317/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за приемане на 
спецификациите  на  ad  hoc  модула  за  2011  г.  относно  заетостта  на  хората  с 
увреждания  за  извадковото  изследване  на  работната  сила,  предвидено  в 
Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета.  

 Регламент (ЕС) № 318/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за изменение за 
сто двадесети 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.
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 Регламент (ЕС) № 319/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/218/ЕС на Комисията  от  16 април 2010 година за  изменение на 

Решение 2006/415/ЕО във връзка с някои защитни мерки по отношение на огнище 
на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в 
Румъния. 

 Решение 2010/219/ЕС на Комисията от 16 април 2010 година за отмяна на Решение 
2006/236/ЕО  относно  специалните  условия,  регулиращи  рибните  продукти, 
внасяни от Индонезия и предназначени за консумация от човека.

 Решение 2010/220/ЕС на Комисията от 16 април 2010 година относно спешните 
мерки, приложими към пратки с продукти от аквакултури, внесени от Индонезия и 
предназначени за консумация от човека.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. март 2010 г.

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

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

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

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

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

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

Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на испанското 
председателство

Народно събрание
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Седмичен бюлетин Брой 15
19 април 2010г.

The priorities of the European Econimic and Social Committee during the Spanish 
Presidency of the Council of the European Union
ЕС 1566

Издание - комикс за бедствията в ЕС
Hidden disaster
ЕС 1567

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

                                                                                    

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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