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Тема на седмицата

Събитията в Либия — преглед на ответните мерки на ЕС

В  отговор  на  нестихващите  събития  в  Либия 
Европейският  съюз  взе  мерки  в  различни  направления. ЕС 
наложи  санкции  на  либийските  ръководители.  В  дух  на 
солидарност държавите-членки координират репатрирането на 
своите граждани и провеждат съвместна операция за контрол на 
границите в Италия. В региона се изпраща хуманитарна помощ.

На 11 март 2011 г. ръководителите на държавите-членки 
на ЕС ще се срещнат, за да обсъдят стратегическите насоки на 

ответните мерки на ЕС.
Либия — приоритетен въпрос
ЕС  следи  положението  в  Либия  с  огромно  безпокойство. ЕС  твърдо  осъжда 

насилието и употребата на сила срещу цивилни граждани и изразява дълбоко съжаление 
по повод на репресивните мерки, предприети срещу мирни демонстранти, които доведоха 
до смъртта на стотици граждани. Министрите на външните работи, на вътрешните работи, 
на енергетиката и на отбраната на държавите-членки на ЕС заседаваха през последните 
няколко  дни,  за  да  направят  оценка  на  положението.  Председателят  на  Европейския 
съвет  свика  извънредно  заседание  на  ръководителите  на  държавите-членки  на  ЕС  в 
Брюксел на 11 март, за да се обсъдят предложенията му за стратегически насоки на 
мерките на ЕС в отговор на събитията в Либия и Северна Африка.

Оръжейно ембарго и други санкции
На 28 февруари 2011 г. ЕС наложи оръжейно ембарго на Либия в съответствие с 

резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 26 февруари 2011 г. и забрани търговията 
с Либия на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии. Решението на 
Съвета беше взето с безпрецедентна бързина.

ЕС наложи също забрана за издаване на визи на Муамар Кадафи и на други лица, 
отговорни за тежките репресии срещу цивилното население, и замрази активите им.

Приетите от ЕС санкции не само прилагат мерките, за които призова ООН, но и ги 
надхвърлят.

От 22 февруари  2011 г. са преустановени преговорите по рамково споразумение 
между ЕС и Либия и действащите договори за сътрудничество с тази страна.
Ускоряване на репатрирането на граждани на ЕС

ЕС обединява ресурсите си, за да евакуира гражданите си от Либия.
Дипломатическите  мисии  на  държавите-членки  на  ЕС  в  Триполи  работят 

денонощно по репатрирането на гражданите в координация с посолството на Унгария, 
което представлява Съюза на място. От 23 февруари 2011 г. центърът за мониторинг и 
информация (MIC),  част от механизма за гражданска защита, помага за намирането и 
предоставянето на средства за евакуация, в т.ч. и по море.

По приблизителни изчисления се смята, че към 3 март в Либия все още се намират 
около 1100 граждани на ЕС, от които приблизително 70 искат да напуснат страната.
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Европейската  комисия  е  получила  искания  за  съвместно  финансиране  на 
операциите по евакуиране от Унгария и България, които прехвърлят на безопасно място 
граждани и от други държави-членки.

Текущите  операции  по  евакуиране  са  съсредоточени  в  Триполи,  Бенгази  и  в 
района на Джалу/Нафура. Центърът за мониторинг и информация (MIC) подготвя планове 
за действие в извънредни ситуации във връзка с евакуацията на граждани на ЕС по море 
от целия регион около Триполи, в случай че евакуацията по въздух се окаже невъзможна.

Звеното за планиране и придвижване към военния секретариат на ЕС осъществява 
контакти с държавите-членки и с MIC, за да улесни координацията на военните средства 
за евакуация или за хуманитарни цели. Ситуационният център на ЕС следи положението 
и  подпомага  усилията  на  държавите-членки.  Консулската  онлайн  система  на  ЕС 
допринася за обмена на информация между държавите-членки. Сателитният център на ЕС 
предоставя сателитни изображения в подкрепа на евакуацията.
Операция за контрол по границите

Италия и Агенцията на ЕС за контрол по границите  Frontex провеждат съвместна 
операция, наречена „Хермес 2011“, в централната част на средиземноморския регион.

Началото на операцията беше поставено на 20 февруари 2011 г.  в  отговор на 
официално искане на правителството на Италия и нейната цел е да помогне на Италия да 
се справи със съществуващите и потенциалните миграционни потоци от Северна Африка.

Множество държави-членки на ЕС осигуриха техническа помощ (военноморско и 
въздушно оборудване) и специализиран персонал.

Освен това Frontex и Европол започнаха анализ на риска в региона, за да може по-
добре да се реагира на събитията на място.
Хуманитарна помощ

Европейският  комисар  по  въпросите  на  международното  сътрудничество, 
хуманитарната помощ и реакцията при кризи посети региона на 2 март 2011 г. Комисията 
отпусна 30 милиона евро за посрещане на хуманитарните нужди в Либия и съседните 
държави. На първо време се предоставят медицинска и продоволствена помощ, подслон и 
други услуги от първа необходимост на бежанците, преминаващи в Тунис и Египет.

Веднага щом положението със сигурността в Либия го позволява,  помощ ще се 
предоставя и вътре в страната.

Въпреки  това  хуманитарната  обстановка  в  Либия  все  още  в  голяма  степен  е 
неизвестна,  тъй  като  достъпът  до  страната  е  силно  ограничен,  а  присъствието  на 
хуманитарни  организации  остава  слабо.  Експерти  на  Европейската  комисия  бяха 
разположени в източната част на Либия, където се опитват да направят първоначална 
оценка на хуманитарните нужди.

Освен това Enikő Győri, държавен секретар в Министерството на външните работи 
на Унгария, и комисар Кристалина Георгиева посетиха границата на Тунис с Либия на 3 
март, за да съберат информация от първа ръка.

Миналата  седмица  два  екипа  с  експерти  на  ECHO (ГД  „Хуманитарна  помощ  и 
гражданска защита“) бяха разположени по границите на Либия с Тунис и Египет, за да 
анализират хуманитарната криза.

В отговор на съвместния призив на Върховния комисар на ООН за бежанците и на 
Международната организация по миграция за хуманитарна програма за масова евакуация 
на десетки хиляди египтяни и други граждани на трети страни, намиращи се на границите 
с Тунис и Египет, Европейската комисия вече обеща значителен дял от финансирането си 
на тези две организации.
Подкрепа на демократичното движение

Върховният  представител  на  ЕС  Катрин  Аштън  създаде  специална  група  с 
участието на експерти от Европейската служба за външна дейност и Комисията, която да 
адаптира  съществуващите  инструменти  на  ЕС,  за  да  се  подпомогнат  държавите  от 
Северна  Африка.  Целта  е  да  се  състави  цялостен  пакет  от  мерки,  съобразени  с 
конкретните нужди на всяка държава.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Източник: Страницата на Съвета

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и депутати участваха в 
тържествените чествания по повод Националния празник на страната – 3 март

Председателят  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  и  депутати  участваха  в 
тържествените чествания по повод Националния празник на страната – 3 март 

Председателят  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  и  депутати  участваха  в 
тържествените  чествания  по  повод  Националния  празник  на  страната  –  3  март.  На 
церемонията пред Паметника на Незнайния воин бе издигнато националното знаме и бяха 
положени  венци  и  цветя.  За  церемонията  дойдоха  президентът  Георги  Първанов, 
министър-председателят  Бойко  Борисов,  общественици,  политици,  духовници,  много 
граждани. 

Трети март е един от символите на българската държавност. Той слага началото на 
онази  триада  –  „освобождение,  съединение,  независимост”,  която  направи  възможно 
присъединяването  ни  към  Европейския  съюз,  отбеляза  Цецка  Цачева.  По  думите  й 
политиците  трябва  да  бъдат  обърнати  към  днешния  ден  на  гражданите  на  България, 
поемайки отговорността към утрешния ден и към младото поколение на страната. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Предстоящи събития 

08/03/2011
14:00  Среща  на  Комисията  по  икономическата  политика,  енергетика  и  туризъм  със 
заместник  министър-председателя  и  министър  на  икономиката,  труда  и  туризма  на 
германската провинция Мекленбург - Предна Померания Юрген Зайдел 

08/03/2011
18:30  Председателят  на  парламента  Цецка  Цачева  ще  открие  в  СУ  „Св.  Климент 
Охридски” изложба за италианските и българските жени – учени, които работят в ЦЕРН 

10/03/2011

Полска парламентарна делегация, водена от председателя на Групата за приятелство с 
България  и  заместник-председател на Сейма на Полша Йежи Вендерлик,  ще бъде  на 
посещение в България 

Годишна работна програма 

На 23.02.2011 г.  Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове обсъди и прие проект на Годишна работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз за 2011 г. 

Проектът на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2011 г.) е разработен в съответствие с приоритетите на Годишната 
програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС 
(2011 г.), приета с решение на Министерския съвет № 24 от 17 януари 2011 г., Работната 
програма на Европейската комисия за 2011 г., приоритетите на Тройното председателство 
на ЕС и предложенията на постоянните парламентарни комисии на Народното събрание.

Проектът за Годишна работна програма включва общо 65 предложения за актове, 
които да бъдат обект на наблюдение и контрол, с цел активно упражняване на новите 
правомощия на Народното събрание, съгласно Договора от Лисабон.  

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Новини от България свързани с ЕС

СЕВ одобри проект на позиция на България за заседание на Съвета на ЕС по 
околна среда

На  заседание  Съветът  по  европейски  въпроси  одобри  проект  на  позиция  на 
България за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по околна 
среда, което ще се проведе в Брюксел на 14 март 2011 г. Предвидените за дискусии теми 
са:  Директива  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  отпадъците  от 
електрическо  и  електронно  оборудване.  Преработването  на  директивата  се  налага, 
защото  опитът  от  първите  години  на  прилагане  на  действащата  Директива  доказва 
наличието  на  технически,  правни  и  административни  проблеми,  довели  до  ненужна 
административна тежест, продължаваща вреда върху околната среда и ниски равнища на 
иновация при събирането и третирането на отпадъците. 

На Съвета на министрите ще продължи дебата по предложението за Регламент на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  изменение  на  Директива  2001/18/ЕО  по 
отношение  на  свободата  на  държавите  членки  да  ограничават  или  забраняват 
отглеждането на генно-модифицирани организми (ГМО) на тяхна територия. Директива 
2001/18/ЕО се изменя, като се включва нов член 26б, позволяващ на държавите-членки 
да ограничават или забраняват - върху цялата или част от територията си - отглеждането 
на ГМО, разрешени на европейско ниво в съответствие с действащите разпоредби на ЕС.

Министрите по околна среда ще разгледат индикативния списък, изготвен от ЕК с 
възможни основания, на които държавите-членки могат да се позоват, за да ограничат 
или забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия.

По  темата  за  „Общата  селскостопанска  политика  към  2020  г.:  подготовка  за 
бъдещите  предизвикателства  в  областта  на  хранителното  снабдяване,  природните 
ресурси  и  териториалния  баланс"  съществува  консенсус  за  необходимостта  от 
„позеленяване" на общата селскостопанска политика,  постигане на зелен растеж чрез 
иновации  и  развитие  на  устойчиво  управление на  европейското  земеделие.  България 
смята,  че иновациите  безспорно и в  бъдеще ще останат  един от  важните аспекти на 
Общата селскостопанска политика. Разработването на технологии, които са едновременно 
производителни  и  в  същото  време  отговарят  на  критериите  за  опазване  на  околната 
среда,  изисква  специално  внимание  и  финансиране.  Внедряването  на  съвременните 
научни достижения и модернизацията на земеделската техника се отразяват положително 
на  земеделското  въздействие  върху  околната  среда.  По  тази  причина,  достъпът  на 
земеделските производители до нови техники и технологии има положително въздействие 
върху околната среда.

На  Съвета  ще  бъдат  приети  и  заключенията  по  последващите  действия  след 
Конференцията в Канкун и прегледа на Стратегията на ЕС относно живака. 
Проектът на позиция за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда на 14 март 2011 г. 
ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет на Република България.

Източник: europa.bg

Народно събрание
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Среща  на  депутати  от  ЕП  и  от  държавите  на 
Южното Средиземноморие 

Евродепутати  и  депутати  от  парламентите  на 
страните от Южното Средиземноморие се срещнаха тази 
седмица  (3  и  4  март  2011  г.)  в  Рим  в  рамките  на 
Парламентарната  асамблея  на  Съюза  за 
Средиземноморието.  Предвид  събитията  в  региона 
срещата  идва  в  "исторически  момент"  по  думите  на 

Mário David (Португалия, ЕНП), председател на парламентарната делегация за Машрек.
Според италианския депутат Pier Antonio Panzeri (Социалисти и Демократи), който 

ръководи делегацията със страните от  Магреб срещата в  Рим е важна възможност за 
анализиране на ситуацията, която Европа не бива да пропуска. 

Sonia Alfano (АЛДЕ, Италия) заяви, че "режими от другата страна на Средиземно 
море,  които  унищожиха  свободата,  паднаха,  а  региони  на  диктатори,  считани  за 
непоклатими, са разтърсени."
Подкрепа за демокрацията, осъждане на насилието

В навечерието на срещата Mário David подчерта, че ЕС трябва да "насърчи всички 
наши партньори в южната и в източната част на Средиземноморския регион да продължат 
по  пътя  към  демокрацията  и  зачитането  на  правата  на  човека".  Той  каза  също,  че 
използването на насилие срещу демонстранти трябва да бъде категорично осъдено. 

Според Pier Antonio Panzeri  движението към демокрацията и свободата във всяка 
от тези страни няма да спре и "ще продължи". Той подчерта, че ситуациите са различни : 
положението в Тунис е по- различено от това в Египет и също от   това в Либия . По 
неговите думи присъствието на ЕС в резултат на тази събития трябва да се засили. 

Г-н  Panzeri също  призова  за  "незабавни  действия",  особено  що  се  отнася  до 
 деликатния  въпрос  с  имиграцията  :  "Имам  предвид  някои  финансови  инструменти  и 
ресурси, както и демонстрация на по-голяма солидарност в борбата с този проблем, така 
че по някакъв начин да има преразпределяне в цяла Европа ".
Пропусната среща с историята?

По мнението на г-жа  Alfano Европа е била твърде бавна в приемането на обща 
позиция относно назряващите кризи и "е изгубила историческа среща с историята".

"Дадохме възможност на САЩ да се намесят първи,   въпреки нашите географски, 
исторически и политически връзки с тази част на света". "Настоящата ситуация показва, 
че Европа не трябва никога да прави отстъпки по отношение на  правата на човека".

Председателят на Парламента Йежи Бузек оглави делегация на Европарламента за 
срещата в Рим. Преди срещата той говори за "дългия път към трайна промяна: път на 
политически преход, чрез конституционни реформи, свободни и плуралистични избори и 
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укрепването  на  гражданското  общество",  и  посочи,  че  Европейският  съюз  трябва  да 
подкрепя тези страни по този път.

"Ние трябва да гарантираме, че промените в региона на Средиземно море имат 
силната подкрепа на парламентаристите от целия регион", каза той.

Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието проведе редовната си 
годишна среща в Рим на 3 и 4 март 2011 г.  Тя обединява народни представители от 
държави членки на ЕС, евродепутати, както и парламентаристи от средиземноморските 
страни,  принадлежащи  към  Евро-средиземноморското  партньорство,  като  Алжир, 
Палестинската автономна власт, Египет, Йордания, Израел, Ливан, Мароко, Сирия, Тунис 
и Турция.

Мария  Неделчева:  Хората  в  Южен  Судан  се  нуждаят  от 
помощта ни

На 9 юли 2011 г. се очаква Южен Судан да стане независима 
държава. Добрата воля и на двете части на Судан - Северната и 
Южната е от съществено значение за функционирането на новата 

държава, смята българската евродепутатка от ЕНП Мария Неделчева. Тя бе ръководител 
на мисията на Европейския парламент за наблюдение на референдума за независимост 
на Южен Судан (9-15 януари). Предлагаме Ви интервю с нея за ситуацията в региона.

Очаква се Южен Судан да стане независима държава на 9 юли 2011 г., след дълги  
години  на  гражданска  война.  Какви  са  шансовете  за  успешно  изграждане  на  ново  
държавно образование в региона? 

Първо,  трябва да станем свидетели на обявяването на независимост на 9 юли. 
Много ще зависи от добрата воля на двете страни да си сътрудничат, тъй като те са, а 
така ще бъде и в обозримо бъдеще,  все още много свързани помежду си в икономически 
и в социален аспект. Много въпроси все още трябва да бъдат разрешени по приятелски 
начин  и  поради  това  е  наложително  и  двете  страни  да  продължават  да  имат  добри 
отношения. 

Най-чувствителен е въпросът за богатия на петрол граничен район на Абией, който 
все още трябва да реши на референдум съдбата си, а по този начин и окончателната 
граница. Основният въпрос за това кой ще управлява средствата от сондажа на петрол 
все още е отворен. 

Други  проблеми  са  новите  политически  различията  между  Севера  и  Юга, 
изграждането  на  институции  след  обявяването  на  независимостта  и  въпросът  за 
интеграцията на мигрантите от Север, които ще искат да се установят в Южната част. В 
Южната част почти липсва инфраструктура и няма работни места за новодошлите. 

Южен  Судан  се  състои  от  повече  от  200  етнически  групи  и  е  един  от  най-
лингвистично разнообразните региони на Африка.Може ли ЕП да допринесе с опита си в  
областта на многоезичната демокрация? 

В ЕП се вижда, че езиковото многообразие не е пречка за функционирането на 
демокрацията,  това  многообразие  не  е  проблем,  а  обогатяване  и  ние  трябва  да 
насърчаваме страната да подходи към този въпрос по този начин. 

Вашата мисия за наблюдение на изборите беше и в Северната, и в Южната част на  
Судан.  Референдумът  изглежда  премина  мирно,  при  добра  организация.  Какви  са  
основите Ви впечатления, от гледна точка на хората? 

Той беше една от  най-вълнуващите  мисии,  на  които съм била  свидетел.  Аз  не 
мисля, че преувеличавам, когато казвам, че станахме свидетели на исторически момент 
за  Африка.  Видяхме волята  на  двете  страни за  решаването  на  подобни проблеми по 
мирен начин. Това, което хората там очакват от нас в момента, е да не отиваме там само 
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за референдум, но Европейският съюз да ги подкрепя, тъй като те се стремят към свобода 
и демокрация. 
 

Европейската програма "Плод в училище"

Програмата на ЕС за редовно раздаване на плодове в 
училищата  спечели  първоначално  много  овации.  През 
първата  година  на  проекта  (2009-2010)  обаче  само  33 
милиона  евро  от  общия  бюджет  от  90  млн.  евро  са  били 
изразходвани.  Представители  на  Еврокомисията  обясниха 
проблемите  пред  прилагането  на  програмата  на  среща  в 

Комисията по селско стопанство на ЕП на 28 февруари 2011 г.
Не само плод, а начин на живот 

Г-н  Lars Hoelgaard,  заместник  генерален  директор  по  селското  стопанство  и 
развитието  на  селските  райони  в  Европейската  Комисия  обясни  предимствата  на 
програмата пред евродепутатите. Освен че гарантира, че европейските деца ядат повече 
плодове  дневно,  идеята  е  да  се  формира по-здравословен  режим на  хранене  и  за  в 
бъдеще.  Програмата  има  и  мултиплициращ  ефект:  увеличаване  на  потреблението  на 
плодове не само сред учениците, но и сред техните родители, братя и сестри и техните 
учители. 

Но  през  първата  година  от  прилагане  на  програмата  (2009-2010)  вместо  90 
милиона евро, предвидени за програма,  само около 33 милиона бяха похарчени. Някои 
от държавите-членки решиха да не се включат в проекта, най-вече заради трудности да 
намерят средства за съфинансиране. В Германия например 16 провинции са проявили 
интерес към програмата, но само 7 са участвали поради този проблем. Но друг важен 
проблем,  призна  Ларс  Hoelgaard,  е  административната  тежест  за  държавите  членки, 
свързани с приложения, изпълнение и контрол. 

Той каза, че е необходимо да се намери баланс между изпълнението на една много 
полезна програма и гаранциите,  че парите на данъкоплатците се харчат по правилен 
начин и увери, че в момента административната част вече е опростена. 
Евродепутати : Програмата трябва да заработи 

Giovanni La Via (ЕНП, Италия) посочи значението на програмата за борбата със 
затлъстяването  и  разкритикува  значителни  закъснения  в  изпълнението  на  проекта,  а 
именно за създаване на експертна група (би трябвало да започне да работи през 2009 г.), 
създаване на уебсайт или организиране на годишни срещи. 

Elisabeth Jeggle (ЕНП,  Германия)  каза,  че  това  напомня  за  подобни  проблеми, 
свързани с изпълнението на програмата за мляко в училищата. "Мисля, че нашата задача 
е да гарантираме, че програмите са структурирани по такъв начин, че получават добър 
прием. Чувала съм само хубави неща за програмата "Плод в училище"... Нещата могат да 
се подобрят, инициативата трябва да дойде от участниците по места. ...Ако Комисията би 
могла да опрости бюрокрацията и намали административните тежести, това ще проправи 
пътя за една успешна програма." 
 

Източник: страницата на Европейския парламент
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Председателство на Съвета на ЕС

На 1 януари 2011 г.  Унгария пое ръководството  на ЕС след 
Испания и Белгия.

Унгария, която влезе в ЕС през 2004 г.,  ще председателства 
Съвета  на  ЕС  за  пръв  път.  Сред  нейните  приоритети  са 
стабилизирането  на  европейската  икономика,  разширяването  на 
Съюза, енергетиката и интегрирането на ромите.

http:/ /www.eu2011.hu/

Новини от Европейската комисия

По-безопасни полети благодарение на спътникова услуга

EGNOS  за  авиацията,  спътникова  навигационна  услуга, 
стартирала  на  2  март  2011 г.,  ще  доведе  до  повишаване  на 
безопасността  на  самолетните  пътувания,  намаляване  на 
закъсненията и откриване на нови дестинации.

Самостоятелно глобалната система за позициониране (GPS) 
е с точност до няколко метра. Когато обаче се съчетае с EGNOS, безплатната спътникова 
навигационна услуга на ЕС за Европа, точността на GPS се повишава до един метър. 

След като стана обществено достъпна през октомври 2009 г., EGNOS бе подложена 
на изпитания и сертифицирана за прилагане в авиационния сектор. Пилотите вече могат 
да използват нейната услуга за безопасност на човешкия живот . Тя е особено полезна 
по време на кацане, когато е необходимо да се знае точното положение на самолета 
спрямо пистата. 
EGNOS носи много други ползи освен подобряването на безопасността. 
По-малко закъснения 

За  пилотите  ще  бъде  по-лесно  да  излитат  и  кацат  при  лошо  време,  когато 
видимостта е ниска. Това ще доведе до по-малко отменени, закъснели или пренасочени 
полети  и  ще  позволи  на  авиокомпаниите  да  намалят  разходите  си  и  да  спазват 
разписанието си. 
По-малко разходи, парникови газове и шум 

С  помощта  на  EGNOS  пилотите  могат  да  избират  по-кратки  и  по-ефективни 
маршрути и подходи за кацане. По този начин ще се икономисва гориво и ще се отделя 
по-малко въглероден диоксид. Самолетите също така ще могат да започват снижаване по-
близо  до  пистата,  предизвиквайки  по-малко  шумово  замърсяване  в  районите  около 
летищата. 

Според изчисления на испанската  авиокомпания "Air  Nostrum" благодарение на 
EGNOS тя ще реализира икономии на гориво в размер на 6,3 млн. евро за период от 10 
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години. В същото време по-късите подходи за кацане означават, че летищата могат да 
приемат повече полети и да увеличат приходите си. 
Други ползи 

Другите  видове  транспорт,  службите  за  спешно  реагиране  и  правоприлагащите 
органи също могат да извлекат ползи от подобрената точност. Например италианската 
брегова  охрана  изпробва  прилагането  на  EGNOS  в  своите  хеликоптери  за  търсене  и 
спасяване в морето. 

EGNOS се управлява от Комисията от името на ЕС, който също така разработва 
"Галилео  "  -  глобална  система  за  спътникова  навигация,  подобна  на 
американската  GPS.  "Галилео"  ще  функционира  заедно  с  EGNOS,  което  ще  даде  на 
Европа пълна независимост в областта на сателитната навигация. 
Повече за програмите на ЕС за спътникова навигация 
Европа развива своята спътникова навигация 

Премахване на различията в заплащането

Първият ден на равното заплащане в ЕС на 5 март 2011 
г. демонстрира ангажимент за премахване на дискриминацията 
срещу жените на работното място. 

Изискването  за  еднакво  заплащане за  еднакъв  труд  е 
свързано  с  един  от  основните  принципи  на  ЕС  - 
недискриминацията.  Въпреки  че  разликата  в  заплащането 

между мъже и жени, изпълняващи една и съща работа намалява, това става твърде бавно 
- жените все още печелят средно със 17,5 % по-малко от мъжете. 

Има конкретна причина точно 5 март да бъде избран за ден на равното заплащане.
За да спечели сумата, която един мъж изкарва за година, една жена, чиято заплата 

е със 17,5 % по-ниска, трябва да работи 2 месеца допълнително - до 5 март 2011г. 
Различията в заплащането говорят за наличие на дискриминация и неравенство на 

работното място и имат дълготрайни последици. Например, по-ниско заплащане означава 
по-малка  пенсия.  В  резултат  на  това  22  % от  жените  на  възраст  над  64  години  са 
изложени на риска от бедност в сравнение с 16 % при мъжете. 

За да се справи с тази дискриминация, Комисията ще:
разработи  програми за работното място като отличия, награди и класирания за 

компании, подобряващи равенството между половете 
помогне  на  работодателите  да  открият  и  коригират  неоправданите  различия  в 

заплащането,  като  им предостави подходящи инструменти от  рода на  калкулатори на 
заплащането според пола 

насърчи  жените  и  мъжете  да  навлизат  в  професии,  където  не  са  достатъчно 
представени 

улесни поддържането на баланса между личен и професионален живот и при двата 
пола 
п одобри прозрачността на заплащането и на ефекта от договорите за работа на 
непълно  работно  време  и  на  срочните  договори  върху  равното  заплащане  (такива 
договори често се сключват с жени) 

ЕС работи за премахването и на друг вид дискриминация на работното място - 
недопускането на жени до ръководни позиции. 
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_de.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_fr.htm
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След  среща  с  бизнес  лидери  през  тази  седмица  Комисията  прикани  
публичните компании да обещаят да увеличат броя на жените в бордовете си до 30 % до 
2015 г. и до 40 % до 2050 г. 

След една година ЕС ще оцени напредъка. Ако той е незадоволителен, Комисията 
ще предприеме стъпки, включително закон, за да наложи промяната. В момента едва 12 
% от членовете на бордовете на най-големите европейски компании са жени. 

Подходите  за  премахване  на  дискриминацията  съответстват  на  стратегията  за 
равенство  между  половете на  Комисията  и  ще  бъдат  подчертани  на  8  март  - 
Международния ден на жените. 
Още за равенството между половете 
Кампания за различията в заплащането 
База данни за жени и мъже, участващи във вземането на решения           
Доклад на ЕС за равенството между половете и бизнес лидерството         

Източник: страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Пленарна сесия на ЕП (7-10 март 2011 г.) в Страсбург

Кризата в Либия ще бъде в центъра на парламентарния дебат 
в  сряда, 09  март  2011  г.  в  който  ще  се  включи  върховният 
представител на ЕС за външната политика и сигурността  Catherine 
Ashton. Евродепутатите ще обсъдят стратегията на ЕС за интеграция 
на  ромите  и  ще  гласуват  резолюции  относно  напредъка  към 

присъединяване на Турция и Черна гора (дебат във вторник, 08 март гласуване в сряда, 
09 март 2011 г.). 
Основен акцент на пленарната сесия са честванията по повод Международния ден на 
жената, 8 март. Парламентът ще обсъди и гласува две резолюции по докладите на  Мария 
Неделчева  (за  равенството  между  жените  и  мъжете  за  2010  година)  и  Rovana 
Plumb (бедността сред жените в Европейския съюз). Президентът на Унгария Pál Schmitt 
ще отправи официално обръщение към Европейския парламент на 9 март 2011, сряда, в 
контекста на шестмесечното унгарско председателство на ЕС.

Източник: страницата на Европейския парламент

Народно събрание
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6562&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6562&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=681
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=418
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:BG:PDF
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/news/boardroom_pledge_final_en.pdf
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 01.03.- 06.03.2011 г.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И  ДО  СЪВЕТА  относно  напредъка  на  България  по  механизма  за  сътрудничество  и 
проверка - COM(2011) 81 Досие на документа

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И ДО СЪВЕТА относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка 
- COM(2011) 80 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ По-
добро управляване на единния пазар чрез засилено административно сътрудничество: 
стратегия за разширяване и развиване на информационната система за вътрешния пазар 
(ИСВП) Текст от значение за ЕИП - COM(2011) 75 Досие на документа

Образование и култура
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Образование и грижи в ранна детска възраст: да 

осигурим за всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят -  COM(2011) 66 
Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Предложение  зa РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

мобилизиране на средства от 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 относно бюджетната дисциплина и 
доброто  финансово  управление  (заявление  EGF/2010/013  PL/Podkarpackie machinery, 
подадено от Полша) - COM(2011) 62 Досие на документа

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. януари 2011 г.

Статистическо издание – ключови фигури в Европа
General and regional statistics - Key figures on Europe
EC 1609

Статистическо издание за Европа
EUROPE in figures
EC 1610

Издание относно болестите ХИВ, Малария и Туберкулоза

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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EU research fighting the three major deadly diseases: HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis - 
2007-2010
EC 1611

Издание относно европейския изследователски център - 7ма рамкова програма
Networking the European research area
EC 1612

Стратегия за безопасност на пътя - 2020
A Background document for the preparation of the strategic cuidelines for road safety up to 
2020
EC 1613

Проекти за периода 2007-2010 в социално-икономическите и хуманитарни науки
European research : socio-economic sciences and humanities - 2007-2010
EC 1614

Мониторинг на данъците и данъчните реформи в ЕС за 2010 година
Monitoring tax revenues and tax reforms in EU member states 2010
EC 1615

Издание относно Марио Сепи - като президент на Европейския икономически и 
социален комитет за периода октомври 2008 - октомври 2010 година
Mario Sepi's term as president : European economic and social 
Committee
EC 1616

Микроикономически  заключения  от  кризата  на  пазара  за  продукти  за  2009 
година
Microeconomic consequences of the crisis and implications for recovery
EC 1617

Годишен даклад за безопасност на храните за 2009 година
Better training for safer food - annual report 2009
EC 1618

Статистически портрет на ЕС пред света
The EU in the world - a statistical portrait
EC 1619

Науката в услуга на Европа
A guide to the 2009 annual activity report of the European commission's directorate-general 
for research
EC 1620

Защо нараства социално-икономическото неравенство в Европа
Facts and policy responses in Europe
EC 1621

Издание относно болестите предавани чрез инжектиране на наркотици ( ХИВ и 
Хепатит )
Guidelines for testing HIV,  viral hepatitis and other infections in injecting drug users
EC 1622

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Издание относно световни и устойчиви градове
World and european sustainable cities
EC 1623

Издание относно фискалната реформа в държавите-членки на ЕС
National fiscal governance reforms across EU member states
EC 1624

Издание относно икономическата програма за Гърция
The economic adjustment programme for Greece
EC 1625 / EC 1629

Издание относно предприсъединителните икономически програми на държавите 
кандидатки за членство на ЕС
Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU Commission assessments
EC 1626

Издание  относно  ефикасността  и  ефективността  на  разходите  за  висшето 
образование в ЕС
Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU
EC 1627

Издание  относно  прогреса  и  ключови  перспективи  за  адекватни  и  устойчиви 
пенсии в Европа
Progress and key challenges in the delivery of adequate sustainable pensions in Europe
EC 1628

Доклад относно икономическия напредък за присъединяване за 2010 година
Progress towards meeting the economic criteria for accession: the assessments of the 2010 - 
progress reports and opinions
EC 1630

Доклад относно здравната система за 2010 година
Joint report on health systems
EC 1631

Издание относно пазара на труда и заплатите през 2009 година
Labour market and wage developments in 2009
EC 1632

Издание относно икономическа прогноза в ЕС - 2010 година
European economic forecast - autumn 2010
EC 1633

Издание  относно  насилието  срещу  жените,  равенството  между  половете, 
соцалното изключване и здравна стратегия
Violence against women and the role of gender eqality, social inclusion and health strategies
EC 1634

Издание за дискриминацията
Trade union practices on anti-discrimination and diversity
EC 1635
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Издание  относно  средствата  за  справяне  със  социалното  изключване  и 
дискриминацията на ромите в ЕС
Improoving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU
EC 1636

Издание относно социалния диалог за 2010 година
European sectoral dialogue
EC 1637

Справяне с дискриминацията през 2009 година
Promoting equality: activities on fighting discrimination in 2009
EC 1638

Издание относно заетостта в Европа
Self employment in Europe – 2010
EC 1639

Живот и работа в Европа - 2009
Living and working in Europe – 2009
EC 1640

Статистическо издание относно ключовите фигури в бизнеса
Key figures on european business
EC 1641

Статистическо издание относно енергетиката и транспорта през 2010 година
EU energy and transport in figures – 2010
EC 1642

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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