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Тема на седмицата

Регионът на река Дунав по пътя 
към 21 век

На  13  април 2011  г.  Съветът  по  общи  въпроси 
одобри стратегия за региона на река Дунав, насочена към 
развитие на икономическия потенциал на областта, чиято 
основна  характеристика  е,  че  най-международният  по 
своя  характер  речен  басейн  в  света,  както  и  към 

подобряване на състоянието на околната среда там.
„Това  означава,  че  един от  приоритетите  на  унгарското  председателство  е  бил 

постигнат“, заяви János Martonyi, министър на външните работи на Унгария и председател 
на Съвета по общи въпроси, като добави, че „усещането от обсъждането тази сутрин бе, 
че всички държави-членки са заинтересовани от тази стратегия и от нейното успешно 
изпълнение. Не само страните, които участват пряко, но и тези, които осъзнават, че там 
се крие всеобщ европейски интерес.“

Стратегията съдържа подробен план за действие по четири основни теми:
1.  Създаване  на  връзки  за  региона  на  река  Дунав;
2.  Опазване  на  околната  среда  в  региона  на  река  Дунав;
3.  Постигане  на  благосъстояние  в  региона  на  река  Дунав;
4. Укрепване на региона на река Дунав (напр. увеличаване на институционалния 
капацитет и активизиране на сътрудничеството за засилване на сигурността и за 
борба с организираната престъпност).
Освен осемте участващи държави-членки Германия, Австрия, Словакия, Чешката 

република,  Унгария,  Словения,  Румъния и  България,  в  стратегията  участват  и  четири 
страни от Западните Балкани, Украйна и Молдова, като тя остава отворена и за други 
партньори в региона.

Това е втората макрорегионална стратегия на ЕС след стратегията за региона на 
Балтийско море.

„Много други страни искат да следват този модел за изготвяне на стратегии за 
макрорегионално развитие“, каза министър Martonyi.

Изпълнението на новата стратегия започва незабавно.

Източник: страницата на Съвета
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

По повод Деня на Конституцията председателят на парламента Цецка Цачева, 
народни представители и млади юристи поднесоха цветя на паметната плоча на 

видния български парламентарист и държавник Петко Каравелов
16.04.2011 г.

По  повод  Деня  на  Конституцията  председателят  на  Народното  събрание  Цецка 
Цачева  и  народни  представители  поднесоха  цветя  на  паметната  плоча  на  видния 
български  парламентарист  и  държавник  Петко  Каравелов  до  църквата  „Свети 
Седмочисленици” в столицата. В поклонението пред депутата в Учредителното събрание и 
един от създателите на Търновската конституция, се включиха и млади юристи и студенти 
по право.

По-късно в Народното събрание председателят на парламента Цецка Цачева се 
срещна  със  студенти  по  право.  Дискусията  бе  организирана  по  повод  Деня  на 
Конституцията по инициатива на председателя на българския парламент. В пленарната 
зала  бе  излъчен  документалният  филм  «Щрихи  към  първия  български  парламент», 
посветен на 130-та годишнина от приемането на Търновското конституция.  Лекция по 
темата изнесе проф. Емилия Друмева, специалист по конституционно право и член на 
Конституционния  съд.  Парламентаризмът  и  Търновската  конституция,  делото  на 
учредителите като образец как представители на българския народ, обединени от общ 
идеал, могат да работят за постигане на общото благо, съгласието и взаимодействието в 
служба  на  националния  интерес,  бяха  темите  на  дискусията.  Проф.  Емилия  Друмева 
подчерта, че за времето си Търновската конституция е била сред най-демократичните в 
Европа.

Цецка Цачева запозна бъдещите юристи с пътя, по който законопроектът става 
закон.  Сблъсъкът  на тезите накъде да върви държавата трябва да става в тази зала, 
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защото  България  е  парламентарна  република,  подчерта  председателят  на  Народното 
събрание.

Бързам да ви пожелая един ден вие да заемете местата, на които сте в момента, 
заяви  Цецка  Цачева  пред  младите  юристи.  Това  означава,  че  трябва  да  заслужите 
доверието на българските граждани, защото в парламентарната република, каквато днес 
действащата  Конституция  очертава  като  форма  на  нашата  държава,  изборът  е 
предоставен  на  всички  български  граждани,  които  сами  да  изберат  своите  народни 
представители, допълни Цецка Цачева.

Бъдещите  прависти  получиха  като  подарък  от  домакините  си  по  екземпляр  от 
Конституцията.

Предстоящи събития 

20/04/2011
09:00 Пленарно заседание
20/04/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
20/04/2011
14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите
20/04/2011
14:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление
20/04/2011
14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове
20/04/2011
15:00 Заседание на Комисия по труда и социалната политика
21/04/2011
09:00 Пленарно заседание
17/04/2011
Председателят на парламента Цецка Цачева ще посети Бургас 

Годишна работна програма 

Годишна работна програма по въпросите на ЕС (2011 г.)

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 13 април 2011 г.  Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 
обсъди и прие на второ четене Законопроект за енергията от възобновяеми източници, № 
102-01-09 –  внесен  от  Министерски  съвет  на  8  февруари  2011 г.  Законопроектът  за 
енергията  от  възобновяеми  източници  има  за  цел  да  приведе  националното  ни 
законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския 
парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия 
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от  възобновяеми  източници  и  за  изменение  и  впоследствие  за  отмяна  на  директиви 
2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО.

На 14 април 2011 г.  Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 
обсъди и прие на второ четене Законопроект за изменение и допълнение  на Закона за 
техническите изисквания към продуктите, № 102-01-12 – внесен от Министерски съвет на 
15  февруари  2011  г.   Законопроектът  има  за  цел  да  приведе  националното  ни 
законодателство  в  съответствие  с  изискванията  на  Директива  2009/125/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за 
определяне  на  изискванията  за  екодизайн  към  продукти,  свързани  с 
енергопотреблението. Приемат се мерки по прилагане на  Регламент (ЕО) № 106/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността 
за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване и Регламент (ЕО) № 
765/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на 
изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на 
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.

На 14 април 2011 г., Народното събрание прие на второ гласуване общ проект № 
153-03-22/28.02.2011  г.  на  приетите  на  първо  четене  Законопроекти  за  изменение  и 
допълнение  на  Наказателния  кодекс:  № 002-01-12,  внесен  от  Министерски  съвет  на 
19.01.2010 г. ; № 054-01-33 , внесен от МАЯ МАНОЛОВА и група народни представители 
на 16.04.2010 г.; № 002-01-34, внесен от Министерски съвет на 05.05.2010 г.; № 002-01-
97,  внесен  от  Министерски  съвет  на  22.10.2010  г.;  №  154-01-9  ,  внесен  от  ФАНИ 
ХРИСТОВА, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЦИПОВ, ЕМИЛ РАДЕВ на 04.02.2011 г. Законопроектът 
за  изменение  и  допълнение  на  Наказателния  кодекс  привежда  националното  ни 
законодателство в съответствие със следните актове:

Рамково  решение  2008/675/ПВР  на  Съвета  от  24  юли  2008  година  за  вземане 
предвид присъдите,  постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на 
новообразувани наказателни производства;

Рамково  решение  2008/919/ПВР  на  Съвета  от  28  ноември  2008  година  за 
изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма;

Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от  28 ноември 2008 година относно 
борбата  с  определени  форми  и  прояви  на  расизъм  и  ксенофобия  посредством 
наказателното право;

Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и 
налагане на санкции при нарушения;

Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 
година относно защитата на околната среда чрез наказателно право.
 

На 14 април 2011 г.,  Комисията по правни въпроси  отхвърли законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление, № 154-02-28, внесен от Лъчезар Тошев на 25 февруари 2011 
г.

На  14  април  2011  г.  Комисията  по  транспорт,  информационни  технологии  и 
съобщения прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен от Министерски съвет на 30.03.2011 г. С 
настоящия  законопроект  се  предлага  приемането  на  разпоредби,  гарантиращи 
съответствието  на  българското  законодателство  с  европейските  изисквания  относно 
железопътния  транспорт.  С  измененията  в  законопроекта  се  цели  изпълнение  на 
Регламент  (ЕО)  1371/2007  за  правата  и  задълженията  на  пътниците,  използващи 
железопътен  транспорт.  Законопроектът  въвежда  изискванията  на  Директива 
2008/110/ЕО на Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16  декември  2008 година за 
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изменение на директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в 
Общността (Директива относно безопасността на железопътния транспорт).

Новини от България свързани с ЕС

Клод Геан: Освен технически, има и политически критерии за Шенген

„Франция  смята,  че  България  е  призвана  и  трябва  да  се  присъедини  към 
Шенгенското  пространство.  Въвели  сте  схеми  за  контрол  по  външните  граници  на 
Европейския  съюз,  които  са  изключително  резултатни.  Положили  сте  и  усилия  от 
политически характер, като сте изменили голяма част от законодателството и това ще ви 
даде възможност да поемете ролята, която ще ви бъде поверена в рамките на Шенген". 
Тази оценка даде френският министър на вътрешните работи, отвъдморските територии, 
териториалните общности и имиграцията Клод Геан, който беше на работно посещение в 
София, предаде правителствената пресслужба.

По време на срещите си с министър-председателя Бойко Борисов и с министъра на 
вътрешните работи Цветан Цветанов той получи информация за техническата готовност 
на  страната  ни  за  присъединяване  към  Шенген,  както  и  за  готвените  промени  в 
законодателството.  Днес министър Геан посети и сградата,  в  която ще бъде  настанен 
специализираният съд. „Това са много сериозни реформи, които ни карат да гледаме с 
уважение  на  направеното  от  българското  правителство",  подчерта  Геан  на 
пресконференция в Министерския съвет.

Той изрази пълната си увереност, че България изпълнява техническите критерии 
за присъединяване към Шенгенското пространство, но призна, че ще има и оценяване с 
политически характер, „защото продължава действието на механизма за сътрудничество 
и мониторинг", въведен през 2007 г. „Ние ще се опитаме да се възползваме от седмиците, 
които идват, за да говорим за тези условия, за начина, по който България е положила 
усилия, за да се впише в изискванията на ЕС. Мисля, че в рамките на този диалог ще 
можем да стигнем до окончателна оценка", каза Клод Геан.

Министър-председателят  Бойко  Борисов  подчерта,  че  България  и  в  момента 
изпълнява по-добре задълженията си от някои шенгенски държави. По думите му „ние 
целим влизане в Шенгенското пространство не само заради българските граждани, а да 
дадем сигурност и на целия ЕС".

Премиерът обобщи, че между България и Франция проблеми няма и във времето до 
мониторинговия  доклад  ще  се  постараем  да  покажем,  че  с  промяната  в 
законодателството, със създаването на специализирания съд страната ни ще бъде още 
по-надежден партньор в  ЕС.  Той покани също така френски офицери на българските 
ГКПП, за да се уверят в нивото на подготовката на нашите гранични полицаи.

На  срещите  днес  бяха  обсъдени  взаимодействието  в  борбата  с  организираната 
престъпност  и  съвместното  оперативно  полицейско  сътрудничество.  Министър  Геан 
посочи, че Франция винаги е получавала пълна подкрепа от България, когато е трябвало 
да се бори с престъпления с български произход.  По думите му, днешната визита ще 
ускори процесите на взаимно доверие, които и сега са изключително продуктивни. 

Източник: europa.bg

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

6



Седмичен бюлетин Брой 14
18 април 2011 г.

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Семинар на STOA : Етични аспекти на информационните 
технологии 

"Роботът не може да причинява вреда на човека", шест 
десетилетия  след  като  писателят  фантаст  Айзък  Азимов 
формулира своите прочути закони на роботиката те вече не са 
имагинерно бъдеще.  Във времето на вездесъщите технологии 

въпросът за влиянието им върху начина ни на живот е все по-актуален. Технологичният 
орган  на  ЕП  STOA  организира  дискусия,  посветена  на  етичните  аспекти  на 
информационните и комуникационните технологии. 

Malcolm Harbour (ЕКР, Великобритания), председател на Комисията по вътрешен 
пазар,  откри  тази,  по  неговите  думи,   "необходима  дискусия  за  етиката  в  новите 
технологии".

"Дигиталното гражданство" оформя личностите и обществата
Въпросът  не  е  само  за  защита  на  личните  данни  при  сърфиране  в  мрежата. 

Социалните  медии  и  други  форми  на  взаимодействие  в  Интернет  променят  нашето 
общество. "Технологиите не са неутрални. Те определят това, което правим, как мислим и 
как живеем", заяви участник в срещата, организирана от STOA.

Simon Rogerson от Центъра за работата с компютрите и социалната отговорност 
посочи,  че  сред  въпросите,  които  трябва  да  се  разгледат  е  "целевият  маркетинг"  по 
сайтовете  на  социалните  мрежи  и  как  той  повлиява  за  изграждането  на  личността, 
особено при по-младите. 

Проф.  Bernd  Stahl,  координатор  на  проекта  на  Etica  (Етични  аспекти  на 
информационните  и  комуникационните  технологии)  отбеляза,  че  обсъждането  на тези 
въпроси ще ни помогне да разберем в какво общество искаме да живеем в бъдеще.  

Peter Hustinx от Европейския надзорен орган по защита на данните предупреди, че 
се взимат автоматични решения, на базата на профили, на базата на презумпцията, че 
някой представлява риск или атрактивна цел". "Начинът, по който това се случва ....в 
нашето общество е доста тревожен."

Според Alan Freeland (IBM), сами по себе си технологиите са неутрални, въпросът е 
как те се прилагат: GPS може да помогне за навигиране на автомобилите, но също така и 
да помогне на хората да контролират начина си на шофиране." 
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Депутатите ще обсъдят ситуацията в Кот д'Ивоар

За повече информация натиснете ТУК.

Радиоактивните отпадъци: възможно най-високи стандарти за безопасност

Ядреният  инцидент  в  Япония направи  темата  за  ядрената безопасност  особено 
актуална. Един от аспектите на тази тема е какво да правим с радиоактивните отпадъци. 
Евродепутатите от Комисията по промишленост и енергетика обсъдиха в понеделник, 11 
април  2011 г. доклад на Romana Jordan  Cizelj  (ЕНП,  Словения)  по предложението  за 
директива за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Според нея 
принципът "замърсителят плаща" би трябвало да се прилага и за тези отпадъци. Още от 
интервюто с нея. За повече информация натиснете ТУК.

Мерки срещу прекомерната употреба на антибиотици в 
селското стопанство

Експертите  отдавна  предупреждават  за  опасността  от 
прекаленото използване на антибиотици, което крие рискове 
от развиване на резистентност . Оказва се, че на този риск са 
изложени и селскостопанските животни. Тревожен е фактът, че 
тази резистентност  може да се  прехвърли  от  животните  към 

хората. Проекторезолюция по темата подготви председателят на Комисията по земеделие 
Paolo de Castro (С & Д, Италия). 

Почти половината от предписваните в Европа антибиотици са предназначени за 
животни, се казва в проекторезолюцията, която предупреждава още, че  честата употреба 
на антимикробни средства при животните обикновено трябва да бъде считано за рисков 
фактор, свързан с появата на резистинтност.  Това се превръща в нарастващ проблем и 
представлява сериозна заплаха за европейския сектор на животновъдството. От значение 
е и фактът, че антибиотиците при животните не се използват само за лечение, а също 
така и за превенция на болестите и за ускоряване на растежа. 

В документа се подчертава, че крайната цел е запазването на антибиотиците като 
ефикасно средство в борбата срещу заболяванията както сред животните, така и сред 
хората и се призовава за разумна употреба на антимикробните средства.  

Антимикробната резистентност (AMR) е проблем не само на животните, тя засяга и 
хората, като може да бъде предадена от животните на хората и обраното.  

Парламентарната проекторезолюция, която бе на дневния ред на заседанието на 
Комисията по земеделие във вторник, 12 април 2011г. призовава за: 
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научни  изследвания  в  областта  на  животновъдство,  свободно  от  антимикробни 
средства,  както и за провеждане на допълнителни научни изследвания в областта на 
други алтернативи (ваксинация, биологична сигурност, развъждане с цел резистентност)

призовава  всички  държави-членки  да  извършват  редовно  и  систематично 
мониторинг и надзор на AMR

призовава  за  разумна употреба на антимикробни средства  при  животните  и  за 
предоставяне  на  повече  обучение  и  информация  на  ветеринарните  медици  относно 
стратегии за свеждане до минимум на развитието на AMR
 

Използване на генно модифицирани организми: право 
на държавите да решават

Депутатите  от  Комисията  по  околна  среда  на  ЕП 
подкрепиха във вторник, 12 април 2011 г. предложение да се 
даде  възможност  на  държавите-членки  да  забранят  или 
ограничат  култивирането  на  генетично  модифицирани 
организми (ГМО). Страните  ще  могат  да  вземат  това 
решение  на  базата  на  екологични  съображения.  "Нашето 

предложение предоставя на държавите солидна, правна основа " за подобно решение, 
обясни докладчикът Corinne Lepage (АЛДЕ, Франция). 

Според  евродепутатите  от  Комисията  по  екология държавите-членки ще трябва 
имат възможност да ограничават и забраняват отглеждането на ГМО по агро-екологични 
съображения (неблагоприятни последици за биоразнообразието,  промени в земеделските 
практики,  социално-икономическите  въздействия),  но  не  и  по  причини,  свързани  със 
здравето. 

Евродепутатите смятат, че това ново предложение ще даде на държавите-членки 
повече  правна  сигурност  срещу  евентуално  оспорване  на  забраната  от  страна  на 
Световната търговска организация.

Новият закон няма да промени процедурата за даване на разрешения, която ще 
продължи  да  се  извършва  на  европейско  ниво  и  да  допълва  решенията,  взети  от 
държавите-членки.  Тази  процедура  се  базира  на  независимата  оценка  на  риска, 
извършвана от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).

Гласуването на новите предложения в Комисията по екология бе доста оспорвано: 
34 "за", 10 "против" и 16 "въздържали се".

Corinne Lepage : "Повече свобода за държавите членки" 
"Докладът има за цел да даде по-голяма свобода на държавите-членки. Проектът е 

балансиран  и  отразява  желанията  и  тревогите  на  различните  страни",  подчерта 
докладчикът Corinne Lepage. Тя допълни още, че "това гласуване е ясен сигнал от страна 
на Парламента към Съвета и Комисията: "процедурата на даване на разрешителни на 
ниво  ЕС  трябва  да  се  запази,  но  някои  селскостопански,  екологични  и  социално-
икономически ефекти...могат да дадат на държавите-членки основание за забрана или 
ограничения при отглеждането на ГМО."

Какво предстои?
Докладът относно ГМО трябва да бъде гласуван в пленарната зала през юни 2011г.
На  дневния  ред  на  евродепутатите  са  няколко  важни  теми  свързани  с 

безопасността на храните. Комисията по екология ще разгледа новите предложения за 
етикетиране на храните (19 април 2011г.). Евродепутатите все още имат някои различия, 
като например по въпроса за изрично указание на страната на произход на някои храни. 
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На вниманието на депутатите от Комисията по земеделие е доклад за качеството 
на селскостопанските храни. Идеята е да се въведе задължително етикетиране на мястото 
на отглеждане и да се насърчи използването на традиционни храни. 

Очаква се през май ЕП да гласува позиция по въпроса с т.нар. "нови храни",  които 
са произведени благодарение на нови технологични процеси или не са били традиционно 
консумирани в ЕС.  ЕП и Съветът не можаха да постигнат споразумение по въпроса за 
използването на клонирани животни за храна, ЕП искаше пълна забрана, докато Съветът 
бе склонен да приеме забрана само за продукти от клонирани животни, но не и забрана 
на продукти от техните потомства. 
 

Нов  регламент  за  търговията  с  оръжия  за 
невоенни цели

ЕС  е  сред  най-големите  производители  и 
износители  на  оръжие  в  света.  По  отношение  на 
продажбата  на  военно  оборудване  за  трети  страни 
съществува кодекс с правила, няма обаче регламент на 
европейско ниво, що се отнася до търговията с оръжия и 
боеприпаси за граждански цели. В сряда Комисията по 

международна  търговия  даде  зелена  светлина  за  първия  регламент,  увеличаващ 
прозрачността при подобни сделки и предвиждащ по-ефективни процедури при износа на 
оръжие за спортни и развлекателни дейности. 
Обща рамка за по-добър контрол 

Предложеният  регламент  обхваща  търговията  и  трансфера  на  неавтоматични 
огнестрелни оръжия и  техни части и боеприпаси за  граждански (невоенни) цели към 
трети държави.  Той е приложение на части от приетия през 2001 година   Протокол на 
ООН за огнестрелните оръжия. Протоколът е ратифициран от 13 държави членки на ЕС, 
още 10 са го подписали. 

Това е първият обвързващ инструмент по отношение на малокалибреното оръжие, 
приет на световно равнище", обяснява докладчикът по темата  Salvatore Iacolino (ЕНП, 
Италия).

Комисията  по  международна  търговия  одобри в  сряда,  13  април  2011  г., 
регламента,  който установява правилата за разрешение на износ на оръжие за трети 
страни. 
Какво ще се промени?

Проектът  за  ново  законодателство  въвежда  "процедура  за  износ",  която  ще  се 
прилага от държавите-членки при износ към трети страни: държавите членки ще дават 
разрешения за износ, след като страната-получател даде зелена светлина, а  транзитните 
страни не възразят. 

Според  Комисията  по  международна  търговия  разрешенията  следва  да  се 
предоставят в рамките на 60 дни от подаване на молбата за това и да важат за 12 месеца, 
а  в  отделни  случаи  и  за  24  месеца.  "Това  ще  позволи  рационализиране  на 
бюрократичната машина,  въвеждане на много  прости процедури с  цел ускоряване  на 
търговията, когато става въпрос до граждански дейности като например лов", подчерта 
Iacolino. 

"Разбира  се,  когато  има  основателни  причини  да  се  смята,  че  трансферът 
замаскира  трафик  на  оръжие,  държавите-членки  ще  могат  да  откажат  да  дадат 
 разрешение". 
Борба с незаконния трафик   
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Регламентът също така ще спомогне за борба с незаконния трафик , "защото ние 
можем  да  контролираме  и  проследяваме  износа,  благодарение  на  подобрената 
комуникация между държавите". 

Хармонизирането на правилата гарантира,  че контролът и санкциите ще са по-
лесни за изпълнение. 
Индустрия за милиарди 

Според информация на Съвета през 2009 година ЕС е разрешил износа на военно 
оборудване на стойност 40, 3 млрд. евро. 

"Не трябва да забравяме, че тази индустрия е важна за Европа и дава значителен 
принос в БВП и заетостта.  Забавяния и неефикасност от страна на отделни национални 
административни органи трябва да бъдат постепенно премахнати, благодарение на това 
законодателство", подчертава докладчикът.
Следващи стъпки 

Комисията по международна търговия възложи мандат на докладчика да преговаря 
директно със Съвета преди гласуването в пленарна зала, за да се стигне до споразумение 
на първо четене. Първата среща с представителите на Съвета е насрочена за май 2011г. 

Повече  защита  за  работещите  във  фирми,  обявени  в 
несъстоятелност 

Икономическа криза, фалити, неплатежоспособност за много 
фирми  :  все  по-актуален  стана  въпросът  за  компенсациите  за 
работниците и служителите във фирми, обявени в несъстоятелност. 

Европейското  законодателство  задължава  държавите-членки 
да компенсират засегнатите. Държавите обаче решават какъв да е 
таванът и продължителността на изплащане на дължимите суми.  

Дали  помощта  е  достатъчна  във  всички  страни  членки? 
Изслушване  по  темата  бе  организирано  в  Парламента  от  Комисията  по  заетостта. За 
повече информация натиснете ТУК.

Достъп  до  документите  на  ЕС  :  необходима  е  повече 
прозрачност

Има още какво да се желае по отношение на прозрачността 
на европейските институции, смятат евродепутати. "Нуждаем се от 
по-добър  достъп  до  документите  на  ЕС,  това  е  един  от 
централните  въпроси  на  нашата  демокрация",  подчерта 
британският депутат от групата на Социалистите и Демократите 
Michael  Cashman  на  специалното  изслушване,  посветено  на 

достъпа  до  документи  на  ЕС,  организирано  от  Комисията  по  граждански  свободи  и 
правосъдие. 

Участниците в изслушването обсъдиха приложението на европейския регламент от 
2001  година,   който  призовава  за  публичен  достъп  до  документи  на  Европейския 
парламент, Европейския съвет и Комисията. 

Според някои от изказалите законодателството не е в съответствие с Конвенцията 
на ООН от Aarhus, която се отнася до достъп до информация и която е ратифицирана от 
ЕС през 2005 година.  В нея са предвидени някои изключения при предоставянето на 
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информация, като например защита на икономическата политика, някои правни въпроси 
и разследвания. 

Според Anaïs Berthier от  ClientEarth Европейската комисия систематично използва 
максималното удължаване на срока за отговор, а понякога въобще не отговаря.  Когато 
хората  се  обръщат  към  съда,  за  да  получат  необходимата  информация,  това  коства 
прекалено много време и пари. 

По думите на евродепутатката Anneli Jäätteenmäki (АЛДЕ, Финландия) необходима 
е  не  само  промяна  в  законодателството,  но  и  в  нагласата  на  хората.  Едно  от 
предизвикателствата  е,  че  за  да  се  подобри  достъпът  до  документите  на  ЕС  са 
необходими повече средства. 

Как да получите достъп до документи на ЕС:
 с  писмено заявление за  достъп до документ,  то  трябва  да бъде  обработено в 

рамките на 15 дни
директен достъп до електронния формат, европейските институции би трябвало да 

предоставят достъп до документи на своите уеб страници 
институциите би трябвало да осигуряват достъп до регистър с документи
публикации в Официалния вестник на ЕС

Бъдещето на Западните Балкани е в Европа

"Европейският парламент остава силно ангажиран с 
европейското  бъдеще  на  Западните  Балкани",  заяви 
председателят на ЕП Йежи Бузек по време на Съвместната 
парламентарна среща на политици от ЕС и от страните от 
Западните Балкани на 13 и 14 април 2011г. Участниците 
се съгласиха, че бъдещето на страните от региона е в ЕС, 

но подчертаха някои от  предизвикателствата  и проблемите,  които  все  още трябва  да 
бъдат преодолени. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Преглед  на  политиката  за  качество  на 
селскостопанските продукти

ЕС започна преглед на политиката си за качество на 
селскостопанските продукти. Целта е да се рационализират 
сегашните  правила  и  процедури,  на  потребителите  да 
продължат  да  се  осигуряват  висококачествени 

селскостопански продукти и да се насърчи разнообразието на селскостопански дейности, 
особено  традиционното  производство.  Първата  част  на  този  „пакет  за  качеството“  — 
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предложението за регламент относно схемите за качество на селскостопанските продукти 
— беше обсъждана на Съвета по селско стопанство и рибарство от 14 април 2011 г.

Крайната цел на регламента е да позволи на фермерите и производителите по по-
ясен, точен и лесно достъпен начин да информират потребителите за характеристиките 
на своята продукция.

За  да  постигне  това,  регламентът  ще  внесе  последователност  и  яснота  в 
процедурите  за  съществуващите  схеми  за  качество,  които  доказаха  своя  успех  през 
последните двайсет години. Например ще бъде рационализиран процесът на регистрация 
на  географски  означения  и  храни  с  традиционно  специфичен  характер,  което  би 
помогнало на фермерите и производителите да използват по-добре тези възможности.

Това ще намали също така административната тежест.
Освен това този регламент ще опрости схемата за храни с гарантиран традиционно 

специфичен характер, за да бъде по-ясна за ползвателите, както и ще обедини всички 
схеми в един законодателен акт.

Другите подобрения включват изясняване на обхвата на предоставената защита и 
на зависимостта между търговските марки и географските означения.

С  регламента  ще  се  създаде  и  нова  рамка  за  развитие  на  „незадължителните 
термини за качество“, като например „традиционно свободно отглеждане“ на пилета или 
„първо студено пресоване“ на маслиново масло, което би подпомогнало потребителите да 
вземат по–информирани решения.

В допълнение към подобренията, предложени от Комисията, министрите обсъдиха 
дали е необходимо да се добавят две допълнителни схеми в предложения регламент: 
схема  за  „местното  селско  стопанство  и  преките  продажби“  и  специална  схема  за 
„продукти на планинското земеделие“.

Целият „пакет за качеството“ се очаква да бъде приет през 2012 г.

Кот д'Ивоар и Либия на челно място в дневния ред

Положението  в  Кот  д'Ивоар  след  ареста  на  Лоран 
Гбагбо и продължаващата криза в Либия бяха обсъдени на 
Съвета по външни работи в Люксембург от 12 април 2011 г.

Съветът приветства изявлението на президента Уатара, 
че  възнамерява  да  следва  политика  на  помирение  и 

възстановяване  в  Кот  д'Ивоар.  ЕС  е  готов  да  подкрепи  мерките  за  съживяване  на 
икономиката  и  ще  възобнови  възможно  най–скоро  своите  програми  за  подпомагане. 
Миналия петък вече бе отменено замразяването на активите на пристанищата в Абиджан 
и Сан Педро, на националната рафинерия и на комитета за управление на търговията с 
кафе и какао.

По отношение на Либия Съветът призова за незабавно прекратяване на огъня и 
спазване на човешките права. Онези, които работят за режима, са изправени пред избор: 
да продължат да поддържат бруталните репресии на полковник Кадафи или да работят за 
преход към демокрация в условията на ред.

Хуманитарната ситуация в страната и по границите поражда дълбока загриженост.
Съществува сериозна опасност условията да се влошат още повече поради разселванията 
и миграцията, ако конфликтът продължи. За да помогне за облекчаването на ситуацията, 
ЕС подготвя операция „EUFOR Libya“, с която ще се оказва хуманитарна помощ в региона, 
ако бъде поискана от ООН. ЕС назначи командващ операцията и определи главен щаб в 
Рим.
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Предвид нарастващия брой бежанци, които пристигат по южните му брегове, ЕС е 
готов да прояви конкретна солидарност с най–пряко засегнатите държави–членки.
Съветът  прие  допълнителни санкции  срещу режима на Кадафи и ще продължи да го 
лишава напълно от всякакви средства, произтичащи от износа на петрол и газ.

Министрите се срещнаха с представителя на Преходния национален съвет Махмуд 
Джибрил, с когото проведоха неофициален обмен на мнения

Източник: страницата на Съвета

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

План за по-силна европейска икономика

ЕС  определя  12  приоритетни  мерки  за  по-добро 
функциониране  на  единния  пазар  за  потребителите, 
работещите и предприятията.

През  последните  две  десетилетия  нарастващата 
икономическа  интеграция  в  ЕС  е  една  от  основните 
движещи сили за растежа и създаването на работни места 
в Съюза. 

Въпреки това европейската икономика все още не се е възползвала максимално от 
възникналите  в  резултат  на  премахването  на  границите  възможности.  Комисията 
определи 12 приоритетни мерки за подобряване на мобилността на работещите и 
предприятията.  Очаква  се  тези  мерки  да  стимулират  растежа  и  заетостта,  като 
допринесат за още по-свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в целия 
Съюз. 
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Изграждането на по-интегриран пазар ще помогне на страните от ЕС да се справят 
с  настоящите  социални  и  икономически  предизвикателства  и  да  ускорят  своето 
възстановяване от световната финансова криза. 

Приоритетите са: 
- улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до финансиране чрез 

разрешаване на фондовете за рисков капитал да инвестират във всички държави от ЕС, 
- изменение на законите с цел професионалните квалификации да се признават в 

целия Съюз и така да се намалят пречките пред наемането на работа в друга държава, 
 -  създаване  на  единен  европейски  патент  за  интелектуалната  собственост  и 
изобретенията, което ще доведе до намаляване на разходите и административната тежест 
за предприятията, 

- установяване на процедури за извънсъдебно разрешаване на спорове в случаите, 
когато  потребителите  срещат  проблеми  при  закупуването  на  стоки  и  услуги  в  друга 
страна от ЕС, включително по интернет, 

- въвеждане на общоевропейски стандарти за сектора на услугите, 
- подобряване на енергийната, транспортната и комуникационната инфраструктура 

чрез определяне на стратегически мрежи за целеви инвестиции, 
-  създаване  на  закони  за  взаимно  признаване  на  методите  за  електронна 

идентификация и удостоверяване с цел насърчаване на използването на интернет сред 
частни лица, предприятия и публични администрации, 

- насърчаване на социалното предприемачество чрез създаване на инвестиционни 
фондове за предприятия, преследващи социални, етични или екологични цели, 

- приспособяване на данъчното облагане в енергийния сектор към климатичните и 
енергийни цели на ЕС, 

-  по-строги правила за командироването на работници от техните предприятия в 
друга страна от ЕС, 

-  опростяване  на  счетоводните  норми  за  предприятията  и  намаляване  на 
административната тежест, особено за малките предприятия, 
улесняване на участието на малки предприятия в процедури за възлагане на обществени 
поръчки в други страни от ЕС. 

На основата на тези приоритети през следващите две години ще бъдат предприети 
подходящи мерки. Комисията вече е представила предложения за европейски патент 

и за приспособяване на данъчното облагане в енергетиката . 
Повече за икономическата интеграция в ЕС 
Акт за единния европейски пазар 

Източник: страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 11.04 - 15.04.2011 г.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ПРОГРАМА 
SAFA НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - COM(2011) 159 Досие на документа
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Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
договорите за кредити за жилищни имоти – COM(2011) 142 Досие на документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  СЪВЕТА  относно  електронното  публикуване  на 
Официален вестник на Европейския съюз - COM(2011) 162 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
КЪМ  КОСМИЧЕСКА  СТРАТЕГИЯ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ  В  УСЛУГА  НА  ГРАЖДАНИТЕ  - 
COM(2011) 152 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Политическият  подход  на  Европейския  съюз  към  Световната  конференция  по 
радиосъобщения през 2012 година на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-
12) - COM(2011) 180 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони 
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  СЪВЕТА  за  определяне  на  мерки  относно 

определянето  на  някои  помощи,  възстановявания  и  цени,  свързани  с  единната  обща 
организация на селскостопанските пазари - COM(2011) 193 Досие на документа

Информационно общество 
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ 
относно  защитата  на  критичната  информационна  инфраструктура  -  „Постижения  и 
предстоящи стъпки за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство“ - 
COM(2011) 163 Досие на документа

Статистика 
ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  за 

изпълнението  на  Решение  № 1608/2003/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
относно научно-техническите статистически данни - COM(2011) 184 Досие на документа

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

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА НА  РЕГИОНИТЕ -  Прилагане  на 
Европейския  механизъм  за  микрофинансиране  „Прогрес“ —  2010 г.  -  COM(2011)  195 
Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

12.04.2011 L97
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 348/2011 на Съвета от 8 април 2011 година за 
изпълнение  на  Регламент  (ЕО)  №  560/2005  за  налагане  на  някои  специфични 
ограничителни  мерки,  насочени  към  определени  лица  и  стопански  субекти,  с  оглед 
ситуацията в Кот д’Ивоар.  

Регламент (ЕС) № 349/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за прилагане на 
Регламент  (ЕО)  №  1338/2008  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
статистиката  на  Общността  в  областта  на  общественото  здраве  и  здравословните  и 
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безопасни  условия  на  труд  по  отношение  на  статистическите  данни  за  трудовите 
злополуки. 

Регламент (ЕС) № 350/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на изискванията за пускане на пазара на 
пратки от тихоокеански стриди, предназначени за държавите-членки или части от тях, в 
които действат национални мерки във връзка с Ostreid herpes virus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr), 
одобрени с Решение 2010/221/ЕС ( 1 ).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 351/2011 на Комисията от 11 април 2011 година 
за  изменение  на  Регламент  (ЕС)  №  297/2011  за  налагане  на  специални  условия, 
регулиращи  вноса  на  фуражи  и  храни  с  произход  или  изпратени  от  Япония,  след 
аварията в ядрената централа „Фукушима“.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 352/2011 на Комисията от 11 април 2011 година 
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 353/2011 на Комисията от 11 април 2011 година 
относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита 
за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

ДИРЕКТИВИ 
Директива за изпълнение 2011/38/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за 

изменение на приложение  V към Директива 2004/33/ЕО по отношение на максималните 
стойности на pH за тромбоцитни концентрати в края на срока на годност. 

Директива за изпълнение 2011/39/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на феназаквин като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията. 

Директива за изпълнение 2011/40/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на синтофен като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията.  

Директива за изпълнение 2011/41/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на дитианон като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията. 

Директива за изпълнение 2011/42/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на флутриафол като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията. 

РЕШЕНИЯ 
Решение за изпълнение 2011/230/ОВППС на Съвета от 8 април 2011 година за 

изпълнение  на  Решение  2010/656/ОВППС  за  подновяване  на  ограничителните  мерки 
срещу Кот д’Ивоар. 

Решение 2011/231/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за предоставяне на 
дерогации на определени държави-членки във връзка с предаването на статистически 
данни съгласно  Регламент (ЕО)  № 1338/2008 на Европейския парламент  и на  Съвета 
относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните 
и  безопасни  условия  на  труд  по  отношение  на  статистическите  данни  за  трудовите 
злополуки. 

Решение 2011/232/ЕС на Комисията от  11 април 2011 година за  изменение на 
Решение 2000/367/ЕО за създаване на система за класификация за огнеустойчивост на 
строителни продукти, строителни конструкции и части от тях. 

13.04.2011 L 98
РЕГЛАМЕНТИ 
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Регламент (ЕС) № 354/2011 на Комисията от 12 април 2011 година за откриване и 
управление  на  тарифни  квоти  на  Съюза  за  някои  видове  риба  и  рибни  продукти  с 
произход от Босна и Херцеговина. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 355/2011 на Комисията от 8 април 2011 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 за изпълнение (ЕС) № 356/2011 на Комисията от 12 април 2011 година 
за изменение на Регламент (ЕС) № 447/2010 за обявяване продажбата на обезмаслено 
мляко на прах в рамките на тръжна процедура. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 357/2011 на Комисията от 12 април 2011 година 
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 358/2011 на Комисията от 12 април 2011 година 
относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита 
за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/233/ЕС  на Европейския парламент и на Съвета от  5 април 2011 

година за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 
съответствие с  точка 28 от Междуинституционалното споразумение от  17 май 2006 г. 
между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление. 

Решение  2011/234/ЕС  за  изпълнение  на  Комисията  от  11  април  2011  година 
относно невключването на дихлобенил в приложение  I към Директива 91/414/ЕИО на 
Съвета. 

14.04.2011 L100
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент  (ЕС)  №  359/2011  на  Съвета  от  12  април  2011  година  относно 
ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид 
ситуацията в Иран. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 360/2011 на Съвета от 12 април 2011 година за 
прилагане  на  член  16,  параграфи  1  и  2  от  Регламент  (ЕС)  №  204/2011  относно 
ограничителни мерки с оглед на положението в Либия. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 361/2011 на Комисията от 13 април 2011 година 
относно разрешителното за Enterococcus faecium NCIMB 10415 като фуражна добавка за 
пилета  за  угояване  (притежател  на  разрешителното  DSM Nutritional products Ltd, 
представляван от DSM Nutritional Products Sp. z o.o) и за изменение на Регламент (ЕО) № 
943/2005. 

Регламент (ЕС) № 362/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за изменение 
на  приложението  към  Регламент  (ЕС)  №  37/2010  относно  фармакологичноактивните 
субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности 
на  остатъчните  количества  в  храните  от  животински  произход  във  връзка  със 
субстанцията монепантел. 

Регламент (ЕС) № 363/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за изменение 
на  приложението  към  Регламент  (ЕС)  №  37/2010  относно  фармакологичноактивните 
субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности 
на  остатъчните  количества  в  храните  от  животински  произход  във  връзка  със 
субстанцията изоевгенол. 

Регламент (ЕС) № 364/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за изменение 
на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията и на Регламент (ЕО) № 
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1291/2008 на Комисията по отношение на програма за контрол на салмонела при някои 
домашни птици и  яйца в  Хърватия в  съответствие  с  Регламент (ЕО) № 2160/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета и за поправка на Регламент (ЕС) № 925/2010 на 
Комисията и Регламент (ЕС) № 955/2010 на Комисията. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 365/2011 на Комисията от 13 април 2011 година 
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

ДИРЕКТИВИ 
Директива за изпълнение 2011/43/ЕС на Комисията от 13 април 2011 година за 

изменение  на  Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  калциев 
полисулфид  като  активно  вещество  и  за  изменение  на  Решение  2008/941/ЕО  на 
Комисията. 

Директива за изпълнение 2011/44/ЕС на Комисията от 13 април 2011 година за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на азадирахтин като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията. 

Директива за изпълнение 2011/45/ЕС на Комисията от 13 април 2011 година за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на диклофоп като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията. 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/235/ОВППС  на  Съвета  от  12  април  2011  година  относно 

ограничителни  мерки,  насочени  срещу  определени  лица  и  образувания  с  оглед  на 
положението в Иран. 

Решение за изпълнение 2011/236/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 година за 
изпълнение  на  Решение  2011/137/ОВППС  относно  ограничителни  мерки  с  оглед  на 
положението в Либия. 

Решение 2011/237/ОВППС Atalanta/1/2011 на Комитета по политика и сигурност от 
13 април 2011 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция 
на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и 
потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия 
(Atalanta).

15.04.2011 L101
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 366/2011 на Комисията от 14 април 2011 година за изменение 
на  Регламент  (ЕО)  №  1907/2006  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
регистрацията,  оценката,  разрешаването  и  ограничаването  на  химикали  (REACH)  по 
отношение на приложение XVII (Акриламид). 

Регламент (ЕС) № 367/2011 на Комисията от 12 април 2011 година за забрана на 
риболова на дълбоководни акули във води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII, 
VIII и IX от страна на съдове под флага на Португалия. 

Регламент (ЕС) № 368/2011 на Комисията от 12 април 2011 година за забрана на 
риболова на северна скарида в Норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на съдове под 
флага на Швеция.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 369/2011 на Комисията от 14 април 2011 година 
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 

година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите 
от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета. 
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Директива за изпълнение 2011/46/ЕС на Комисията от 14 април 2011 година за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на хекситиазокс 
като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията. 

РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/239/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 година за изменение на 

Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на 
Бирма/Мианмар. 

Решение  2011/240/ЕС  на Комисията от 14 април 2011 година за удължаване на 
преходния период за придобиване на земеделска земя в Литва. 

Решение  2011/241/ЕС  на Комисията от 14 април 2011 година за удължаване на 
преходния период за придобиване на земеделска земя в Словакия. 

Решение 2011/242/ЕС на Комисията от 14 април 2011 година относно членовете на 
консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията, 
създадена с Решение 2004/613/ЕО. 

16.04.2011 L54
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 370/2011 на Съвета от 11 април 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  215/2008  относно  Финансовия  регламент,  приложим  за  10-ия 
Европейски фонд за развитие, по отношение на Европейската служба за външна дейност. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 371/2011 на Комисията от 15 април 2011 година 
относно разрешителното за диметилглицин натриева сол като фуражна добавка за пилета 
за угояване (притежател на разрешителнотo Taminco N.V.). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2011 на Комисията от 15 април 2011 година 
за  определяне  на  количествените  ограничения  за  износ  на  извънквотна  захар  и 
изоглюкоза до края на пазарната 2011/2012 година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2011 на Комисията от 15 април 2011 година 
относно  разрешителното  за  препарат  от  Clostridium butyricum FERM-BP 2789  като 
фуражна добавка за второстепенни видове птици, с изключение на птици носачки, отбити 
прасенца и второстепенни видове животни от рода на свинете (отбити) и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 903/2009 (притежател на разрешителното Miyarisan Pharmaceutical Co. 
Ltd., представляван от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 374/2011 на Комисията от 11 април 2011 година 
за  вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания [Farina di castagne della Lunigiana (ЗНП)].

Регламент за изпълнение (ЕС) № 375/2011 на Комисията от 11 април 2011 година 
за  вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания [„Formaggella del Luinese“ (ЗНП)].

Регламент за изпълнение (ЕС) № 376/2011 на Комисията от 15 април 2011 година 
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 377/2011 на Комисията от 15 април 2011 година 
относно продажните цени на зърнени култури за десетите индивидуални покани за търг в 
рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 378/2011 на Комисията от 15 април 2011 година 
относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
април 2011 година. 

ДИРЕКТИВИ 
Директива за изпълнение 2011/47/ЕС на Комисията от 15 април 2011 година за 

изменение  на  Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  алуминиев 
сулфат като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията. 
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Директива за изпълнение 2011/48/ЕС на Комисията от 15 април 2011 година за 
изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на бромадиолон като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията. 

РЕШЕНИЯ 
Решение2011/243/ЕС  на Съвета от 11 април 2011 година за назначаване на член 

от Италия в Комитета на регионите.
Решение 2011/244/ЕС за изпълнение на Комисията от 15 април 2011 година за 

изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени 
от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на 
земеделието  (ФЕОГА),  секция „Гарантиране“,  на Европейския фонд за  гарантиране  на 
земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. март 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
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
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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

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
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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

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
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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

 “  ”      !Отдел Европейско право ви пожелава весело изкарване на празниците
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