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Тема на седмицата

Помирителна процедура по 
бюджета на ЕС за 2012 г.

Съветът и Европейският парламент заседаваха на 18 
ноември 2011 г. в помирителния комитет с цел постигане на 
споразумение по бюджета на ЕС за 2012 г.

Предвид настоящата икономическа криза и усилията 
за фискална консолидация на държавите-членки, основният 
приоритет на Съвета е да се осигури възможно най-доброто 

съответствие между общата сума на плащанията от бюджета на ЕС и реалната потребност 
от разходи на равнището на ЕС. Целта е да не се допусне националните плащания към 
бюджета на ЕС да останат неизползвани, а на национално равнище държавите-членки да 
предприемат драстични мерки за консолидиране на бюджетите си.

Ето защо Съветът смята, че увеличение на плащанията с 2,02 % (спрямо бюджета 
за  2011 г.)  е  достатъчно,  за  да  се  посрещнат  очакваните  нужди  и  да  могат  да  се 
финансират приоритетните мерки, особено за стимулиране на растежа и работните места.

Тази  позиция  се  основава  на  подробни  анализи,  в  които  бяха  проучени 
изпълнението  на  бюджета  през  последните  години,  както  и  възможностите  в  ЕС  за 
усвояване на средства през следващата година.

Предлаганото  от  Съвета  увеличение  съответства  почти  напълно  на  последните 
прогнози на Комисията за инфлация от 2 % в ЕС през 2012 г.,  което означава,  че в 
реално изражение позицията на Съвета би довела до замразяване на бюджета.

Парламентът иска увеличение на плащанията с 5,23 %.
Съветът  и  Парламентът  ще  трябва  също  да  постигнат  споразумение  относно 

необходимото финансиране за някои от  инициативите на ЕС в областта на растежа и 
заетостта, както и за проектите, свързани с ролята на ЕС в света.

Полският министър на финансите Яцек Ростовски заяви преди време, че Съветът не 
оспорва приоритети от рода на стратегията „Европа 2020“ или външните отношения на 
ЕС, но е нужно строго планиране на разходите през следващата година, като се отчита 
сегашното изпълнение, както и рационална преценка на нуждите.

При успех на помирителната процедура Съветът и Парламентът ще разполагат с 
две седмици да приемат официално договорения текст.

Срокът от 21 дена на помирителната процедура изтича на 21 ноември 2011г. Ако 
дотогава  не  бъде  постигнато  споразумение,  Комисията  ще  трябва  да  представи  ново 
предложение за бюджета на ЕС за 2012 г. 

За повече информация:
Обяснение на бюджета на ЕС

Източник: страницата на Съвета
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Парламентът прие на първо четене проекта 
за държавен бюджет за 2012 г.

16/11/2011

Парламентът  прие  на  първо  четене 
проекта за държавен бюджет за 2012 г. със 127 
гласа "за", 82 "против" и без въздържали се.

Финансовата стабилност е в основата на 
националната  сигурност  и  става  все  по-важен 
фактор  в  Европа,  заяви  вицепремиерът  и 
министър на финансите Симеон Дянков в пленарната зала при представянето на бюджета.

Той  определи  като  основна  задача  за  следващата  година  продължаване  на 
досегашната политика на финансова стабилност. Проекта, внесен от Министерския съвет, 
подкрепиха депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ, един от ПГ на Партия Атака и 17 независими 
народни представители. Против бяха ПГ на Коалиция за България, ПГ на ДПС и ПГ на 
Синята коалиция.

Със 116 гласа "за", 51 "против" и без въздържали се парламентът прие на първо 
четене проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., внесен 
от Министерския съвет. Проекта подкрепиха депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ, един от ПГ на 
Партия Атака и 9 независими народни представители. Против законопроекта бяха ПГ на 
Коалиция за България, ПГ на ДПС и ПГ на Синята коалиция. Правителството предвижда 
бюджетът на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за 2012 г. да е 2 633 730 
000 лева. Здравноосигурителните приходи са 2 614 779 000 лв., приходите от здравни 
вноски са 1 673 653 000 лв., а трансферите за здравно осигуряване са 941 126 000 лева.

От приходите 2 214 520 000 лв. са предвидени за здравноосигурителни плащания.
Резервът  за  непредвидени  и  неотложни  разходи  е  261  478  000  лева.  През 

следващата година здравноосигурителната вноска се запазва в размер на осем на сто.
Според  вносителите  на  законопроекта  реално  здравноосигурените  лица  през 

последните години са около 6,3 млн. души, а около 1,1 млн. души са неосигурени. В 
проекта за Закон за бюджет на НЗОК е записано, че при ползване на медицинска помощ 
осигурените лица са длъжни да представят документ за самоличност, а изпълнителите на 
медицинска и дентална помощ да извършат проверка на здравноосигурителния статус, 
съгласно данните на Националната агенция за приходите. С предлагания законопроект се 
запазва  нивото  на  плащанията  за  първична  извънболничната  медицинска  помощ, 
специализирана извънболнична медицинска помощ и медикодиагностична дейност спрямо 
бюджета за тази година, посочват вносителите. Прогнозно увеличение се предвижда за 
разходите за дентална помощ, лекарства и медицински изделия за домашно лечение, за 
болнична помощ. Средствата за болнична помощ се увеличават поради прехвърляне на 
финансирането  на  определени  медицински  дейности  от  Министерството  на 
здравеопазването  към  НЗОК.  През  2012  г.  е  планирано  намаление  на  средствата  за 
придобиване  на  нефинансови  активи  спрямо  заложените  за  2011  година.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Със 113 гласа "за" и 49 "против" депутатите приеха на първо четене бюджета на 
Държавното обществено осигуряване за 2012 г. 103 народни представители от ПГ на ПП 
ГЕРБ,  един  от  ПГ  на  Партия  Атака  и  9  независими  депутати  подкрепиха  проекта  на 
кабинета за бюджета на ДОО за следващата година.  Против бяха от ПГ на Коалиция за 
България, ПГ на Синята коалиция и ПГ на ДПС. През 2012 г. се запазва диференцираният 
минимален  осигурителен  доход  за  самоосигуряващите  се  лица  и  за  земеделските 
производители.Така  диференцираният  минимален  осигурителен  доход  за 
самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2010 г., остава съответно 
420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. Не се променя и минималният осигурителен доход за 
земеделските  производители  и  тютюнопроизводители  -  240  лева.  Максималният 
осигурителен доход за всички осигурени лица остава 2000 лева. Минималният месечен 
размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали 
дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г., е 420 лева.

Определеният за 2012 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и 
възраст е 136,08 лева. Според проекта дневният минимален размер на обезщетението за 
безработица е 7,20 лева.  През идната година размерът на паричното обезщетение за 
отглеждане на малко дете по Кодекса за социално осигуряване е 240 лева. В проекта на 
консолидирания  бюджет  на  ДОО  по  приходите  и  разходите  за  2012  г.  са  заложени 
следните макроикономически и социално-осигурителни параметри - среден осигурителен 
доход, обявяван от НОИ - 622,30 лв.; брой на безработните лица с право на обезщетения 
при безработица - 116 314 души; средногодишен брой пенсионери - 2 195 220.

Предвижда  се  тази  седмица  депутатите  да  разгледат  на  първо  четене  и 
законопроекта за  Българската телеграфна агенция.  Първото четене и законопроект за 
съхранение на въглероден диоксид в земните недра и на промени в Закона за народните 
читалища,  както  и  второто  четене  на  изменения  в  Закона  за  административно-
териториалното устройство са също в програмата. За петък като първа точка депутатите 
си  определиха  проект  за  решение  за  приемане  на  годишния  доклад  на  Държавната 
комисия по сигурността на информацията за 2010 г., който е с гриф "поверително".

Предстоящи събития 

вторник, 22/11/2011
10:00
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще бъде домакин на Кръгла 

маса на тема „Специални методи в борбата с организираната престъпност – агенти под 
прикритие”. Форумът ще се проведе на 22 ноември 2011 г. от 10.00 часа в зала „Запад”.

Организатори на дискусията са Министерството на вътрешните работи и Фондация 
„РискМонитор” съвместно с българския парламент.

В  дискусията  ще  вземат  участие  заместник-председателят  на  41-то  Народно 
събрание и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Анастас 
Анастасов, заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, представители 
на  изпълнителната  и  съдебната  власт,  на  ГДБОП,  Националната  следствена  служба, 
ДАНС, СДВР, прокуратурата, неправителствени и професионални организации.

Целта на кръглата маса е да бъдат поставени на широко обсъждане специалните 
методи за борба с организираната престъпност в българското законодателство.

сряда, 23/11/2011
09:00 Пленарно заседание 

14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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14:30  Заседание  на  Комисия  по  европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските 
фондове

14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите

14:30 Заседание на Комисия по труда и социалната политика

15:00 Заседание на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта 
и спорта

15:00 Заседание на Комисия по земеделието и горите

четвъртък, 24/11/2011
09:00 Пленарно заседание 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването

петък, 25/11/2011
09:00 Пленарно заседание 

11:00 Парламентарен контрол

Годишна работна програма 

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

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 17 ноември 2011 г. Комисия по околната среда и водите разгледа и прие на 
първо четене Законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен от 
Министерски съвет на 11.07.2011 г. 
         Законопроектът има за цел да въведе изискванията на Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г.  относно отпадъците и за 
отмяна на определени директиви.

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

Визита на шведския премиер в България

Премиерът  Бойко  Борисов се  срещна  с  министър-председателя  на  Кралство 
Швеция Н.Пр. Фредерик Райнфелд, който пристигна на еднодневно работно посещение в 
страната ни на 21 ноември 2011г. (понеделник). 

Основни теми на разговорите, които бяха проведени в рамките на визитата, са 
задълбочаване на партньорството и диалога с Швеция, като важен партньор в ЕС, както и 
взаимодействието  между  двете  държави  в  сферата  на  търговско-икономическите 
отношения и инвестициите. 

След края на работната среща в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе 
пресконференция на двамата министър-председатели. 

Източник: europa.bg 

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Пленарна сесия 14-17 ноември 2011 г.

Евродепутатите гласуваха по резолюция, призоваваща за 
по-гъвкава  система  за  признаване  на  квалификациите  на 
специалистите в други държави от ЕС, което би направило по-
лесен  достъпа  на  лекари,  инженери  и  други  специалисти  до 
работа  зад  граница.  Няколко ключови  дебата  сa включени  в 

дневния  ред:  по  икономическото  управление  (в  сряда,  16  ноември  2011г.),  по 
селскостопанската  политика (във  вторник,  15 ноември 2011 г.)  и по  интеграцията на 
ромите ( в сряда, 16 ноември 2011г.). 

Председателят на ЕП Йежи Бузек  съобщи името на носителя на наградата LUX за 
2011 г. на 16 ноември 2011 г. по време на церемония в пленарната зала на Европейския 
парламент. Това е френският филм "Снеговете на Килиманджаро".

Парламентът гласува законодателен доклад на българската евродепутатка Мария 
Неделчева за статистиката за трайните насаждения.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Акценти от пленарната сесия 

Какви са начините за излизане от икономическата криза, как да се предотвратят 
спекулациите  на  финансовите  пазари?  Това  бяха  само  някои  от  основните  теми  на 
пленарната сесия ,  която се проведе в Страсбург от 14 до 17 ноември 2011 г.  Вижте 
акцентите събрани в 10 точки. 

Членовете на ЕП призоваха за действия в целия ЕС за борба със смъртността при 
медоносните  пчели.  Тяхното  изчезване  може  да  окаже  сериозно  въздействие  върху 
производството на храни в Европа и стабилността на околната среда, да не говорим за 
600 000 работни места в сектора.

Членовете на ЕП обсъдиха срещата на върха ЕС-САЩ, която ще се проведе на 28 
ноември  във  Вашингтон,  подчертавайки  необходимостта  от  трансатлантическа 
инициатива  за  заетост  и  растеж.  Външнополитически  въпроси  като  ситуацията  в 
Палестина, Сирия, Либия и Иран също трябва да бъдат включени в дневния ред.

Законодателите  на  ЕС  гласуваха  за  опростяване  на  взаимното  признаване  на 
професионалните  квалификации,  което  да  отвори  пътя  за  по-лесен  достъп  на 
висококвалифицирани специалисти до работа в други страни членки на ЕС.

Членовете  на  ЕП  гласуваха  регламент  за  ограничаване  на  късите  продажби  и 
търговията на суапове за кредитно неизпълнение, както и за забрана със спекулациите с 
държавен дълг.

Носителят  на  наградата  на  ЕП  за  кино  LUX 2011  е  филмът  "Снеговете  на 
Килиманджаро"  на  френския  режисьор  Робер  Гедигиан.  Филмът  показва 
несправедливостите  на  съвременните  общества  и  е  своеобразен  апел  за  повече 
толерантност.

Членовете на ЕП обсъдиха как да се установи по-твърдо икономическо управление 
на ЕС с Херман ван Ромпуй, Жан-Клод Юнкер,  и Жозе Мануел Барозу.  Много голямо 
мнозинство  на  лидерите  на  политическите  групи  предупредиха,  че  всяка  евентуална 
промяна на договора ще трябва да се извърши по начин, който включва националните 
парламенти и Европейския парламент.

Парламентът заяви, че ЕС трябва да даде "обществена и недвусмислена подкрепа 
на Протокола от Киото по време на срещата на върха на ООН за климата в Дърбан и да 
увеличи целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2020 година с над 20%.

Държавите-членки могат да имат своите собствени правила за онлайн хазарта (10 
на сто от всички хазартни игри в Европа се играят онлайн), но трябва да координират 
усилията  си  за  борба  с  нелегалния  трансграничен  хазарт,  защита  на  децата  и 
предотвратяване на пристрастеност на уязвимите хора, се казва в резолюция. 

Дискриминацията и нарушаването на човешките права на ромите бяха тема на 
дебат в сряда, по време на който евродепутатите призоваха държавите членки да следват 
насоките  на  ЕС  за  интегриране  на  най-голямото  малцинство  в  ЕС  в  сферите  на 
образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване.

Евродепутатите  призоваха  за  подкрепа  на  малките  независими  кина,  за  които 
дигиталното оборудване е прекалено скъпо и затова те няма да успеят да се справят с 
дигиталната революция.

Среща на депутати от ЕП с парламентаристи от Африка, 
Карибите и Тихоокеанския басейн
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Два пъти в годината депутатите от ЕП се срещат с техните колеги от Парламентите 
на  страните  от  Африка,  Карибите  и  Тихоокеанския  басейн,  за  да  обсъдят  въпроси, 
свързани с развитието. По време на следващата сесия в Того (19-23 ноември 2011 г.) те 
ще  разгледат  въздействието  на  кризата  с  публичния  дълг  върху  развитието,  както  и 
Арабската пролет и продоволствената криза в района на Африканския рог. 

Икономическата криза има отражение по целия свят,   една трета от страните от 
Африка,  Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) са изложени на висок риск заради 
дългове, макар че намаляване на задълженията със 72 милиарда долара бе договорено от 
международната общност в края на миналата година. 

Делегатите  ще  разгледат  начините  на  решаване  на  въпроса,  включително 
анулиране на дълг,  разсрочване и изплащане на дълга. Депутатите смятат, че парите, 
освободени от анулирането на дълг, трябва да отиват за  социални разходи, включително 
образование и здравеопазване. Друга тема е интеграцията  на хората с увреждания. 

Съвместната  парламентарна  асамблея  ЕС-АКТБ  обединява  представители  на 
Европейския  съюз  и  страните  от  АКТБ  -  78-те  държави,  които  са  подписали 
Споразумението от Котону през 2000 г.

Хазарт  онлайн:  евродепутатите  искат  повече 
координация и защита на уязвимите

Хазартът крие огромни рискове, но разпространяването 
му  онлайн го  прави  още по-опасен.  На  15  ноември 2011 г. 
евродепутатите призоваха Европейската комисия да предложи 
засилено  сътрудничество  между  страните  от  ЕС  в  борбата 
срещу незаконния онлайн хазарт.  Те призоваха също за по-

строги  мерки  за  защита  на  уязвимите  потребители,  склонни  към  пристрастяване, 
включително и на децата. 

Онлайн хазартът е бързо разрастващ се бизнес в Европа, 10% от всички хазартни 
игри се провеждат през Интернет, чрез мобилни телефони или интерактивни платформи. 
Стойността  на  бизнеса е  над € 10 милиарда евро  годишно.  Правилата  за  хазарта  се 
различават  в  различните  държави  членки,  някои  имат  много  отворени  пазари,  други 
практикуват ограничавания или дори забрана на някои игри. 

ЕП гласува резолюция, която е отговор на Зелената книга на  Комисията относно 
онлайн  хазарта,  в  която  се  призовава  за  координиран  подход  на  ЕС  по  отношение 
на хазарта в Интернет, особено когато става дума за борбата срещу незаконния хазарт и 
защитата на непълнолетните лица и други уязвими потребители. 

Създаване на по-прозрачен и по-стабилен пазар
В  резолюцията  се  казва,  че  държавите-членки  следва  да  бъдат  свободни  да 

определят правилата си за онлайн хазарта, но се подчертава също, че има ясни ползи от 
координация в някои области. Евродепутатите смятат, че държавите членки трябва да 
въведат модел за лицензиране, който да гарантира сигурността на потребителите, както и 
да гарантират, че доставчиците следват правилата, които са били определени. 

Защита на уязвимите потребители 
Трябва да има ограничения за достъп до сайтове за онлайн хазарт с цел защита на 

уязвимите  потребители,  като  непълнолетни,  например  проверка  на  възрастта  и 
ограничения  за  електронни  плащания.  Членовете  на  ЕП  искат  Комисията  да  проучи 
въвеждането  на  общи  стандарти  за  операторите,  като  общ  европейски  кодекс  на 
поведение в областта на онлайн хазарта може да бъде първа стъпка в тази посока. 
 

Източник: страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета 

Подкрепата за Афганистан ще продължи и след 2014 г.

Съюзът ще продължи да подпомага Афганистан по пътя 
му към стабилност и възстановяване. Това е ключовото послание 
на  ЕС  за  предстоящата  международна  конференция  за 

Афганистан в Бон.  На 14 ноември 2011 г. Съветът обсъди преходния процес,  с  който 
отговорността  се  прехвърля  на  афганистанското  правителство  до  2014  г.,  както  и 
ангажимента на ЕС след 2014 г.

Като изложи позицията на ЕС за конференцията, Съветът потвърди отново твърдия 
ангажимент  на  ЕС  да  продължи  да  играе  ролята  на  солиден  и  надежден  партньор. 
Същевременно  министрите  подчертаха,  че  управлението  и  спазването  на  правата  на 
човека и на правовия ред трябва да бъдат засилени в страната.

Ангажиментът  на  ЕС  ще  продължи  и  след  2014 г.,  когато  отговорността  ще  е 
изцяло поета от афганистанското правителство. Поради това Съветът подготви началото 
на преговори по споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и 
Афганистан.  Сътрудничеството  ще  обхваща  наред  с  други  неща  институционалното 
изграждане,  развитието,  борбата  с  тероризма,  борбата  с  наркотиците  и  борбата  с 
международната престъпност.

Съветът също реши да удължи срока на полицейската мисия на ЕС в Афганистан, 
по принцип за още три години до края на 2014 г. Целта на мисията е да допринесе за 
изграждането  на  вдъхваща  доверие  и  ефективна  служба  на  гражданската  полиция, 
зачитаща правовия ред и правата на човека.

Накрая, ЕС възнамерява да запази помощта за развитие в актуалните  ѝ размери. 
ЕС е водещ донор в Афганистан: общата помощ за страната от ЕС и неговите държави-
членки възлиза на около един милиард евро годишно. 

За повече информация:
Заключения на Съвета (pdf)
Коментари на върховния представител Катрин А  штън след заседанието на Съвета  
по външни работи
Информация за ангажимента на ЕС в Афганистан (pdf) (en)
Информация за полицейската мисия на ЕС в Афганистан (pdf) (en)
Уебсайт на   EUPOL   АФГАНИСТАН  
Излъчване на пресконференция в интернет

Да намалим отпадъците

Тази  година  Европейската  седмица  за  намаляване  на 
отпадъците — проект, подкрепян от Европейската комисия — ще се 
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проведе от 19 до 27 ноември 2011 г. Генералният секретариат на Съвета участва в този 
проект в стремежа си за добро управление на околната среда.

В Европа:
Целта на  Европейската  седмица за  намаляване  на отпадъците е  да  се насърчи 

предприемането на устойчиви действия за намаляване на отпадъците в цяла Европа. Как 
да  избегнем  генерирането  на  твърде  много  отпадъци?  Как  да  произвеждаме  и 
потребяваме  по-добре?  Как  да  удължаваме  жизнения  цикъл  на  продуктите  и  да 
изхвърляме по-малко? Това са въпросите, които ще се разглеждат през тази седмица.

„Всяко  голямо  начинание  започва  с  малки  стъпки“,  заяви  г-н Jaroslaw Pietras, 
генерален директор, отговарящ за околната среда в Генералния секретариат на Съвета.

„До настоящия момент генерирането на отпадъци е нараствало с големи темпове и 
е крайно време е да се запитаме защо.  Дори само на равнището на производството са 
необходими  много  мерки;  освен  това  промяната  на  начините  на  потребление  и  на 
поведението на отделните индивиди е от изключителна важност. Поради тази причина 
подобни инициативи са от голямо значение.“

Европейската седмица за намаляване на отпадъците е част от тригодишен проект, 
който приключва в края на тази година и който беше съфинансиран от програмата на 
Европейския съюз LIFE  +  .

В Генералния секретариат на Съвета 
През тази седмица Генералният секретариат на Съвета предлага на служителите си 

поредица от  действия в рамките на инициативата  Bruxelles     Environnement   (Брюксел и 
околната среда). Конференция на тема „Цел: без никакви отпадъци“ ще даде възможност 
на специалисти в областта на отпадъците и околната среда да разгледат въпросите за 
намаляването, повторното използване, рециклирането и повторното оползотворяване на 
отпадъци.  На специално предназначени щандове  служителите на  Съвета ще могат  да 
получат съвети как да използват принтерите по начин, щадящ околната среда, и така да 
допринесат за намаляването на отпадъците. Ще бъде организиран и базар за размяна, 
който  ще даде  втори  живот  на  книги и  DVD,  донесени от  желаещите.  Тези дейности 
отразяват ангажимента на Генералния секретариат да подобри постепенно работата си по 
отношение на екологичните показатели.

Източник: страницата на Съвета
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Председателство на Съвета на ЕС

На 1 юли 2011 г.,  Полша пое председателството на 
Съвета на ЕС от Унгария, която от началото на 2011 г. до 
сега носеше отговорността за общите решение на Съвета на 
ЕС във всички аспекти на работата му. 

Председателството  на  Полша  започва,  когато 
Европейският  съюз  е  изправен  пред  много  сериозни 
икономически и социални предизвикателства, отбелязват от 

пресцентъра на ЕС. Програмата и планът за действие на Полша са съобразени с тези 
предизвикателства и много европейски страни и институции подкрепят целите на новия 
председател.

Основните  цели,  които  ще  преследва  Полша  по  време  на  шестмесечното  си 
председателство,  се  изразяват  в  задълбочаване  на  интеграцията  на  пазара  на  ЕС, 
уголемяване на Съюза и засилване на сътрудничеството със съседите, което да гарантира 
стабилност в региона, както на юг, така и на изток. Полша ще се стреми за укрепване на 
енергийната,  продоволствената  и  военната  сигурност  в  ЕС.  А  по  време  на  полското 
председателство ще започне и важното обсъждане за новия бюджет на ЕС за периода.

Уеб сайт на Полското председателство : www  .  pl  2011.  eu  

Новини от Европейската комисия

По-голяма отговорност за агенциите за кредитен рейтинг

ЕС  се  стреми  да  засили  контрола  над  агенциите  за 
кредитен  рейтинг  в  рамките  на  настоящите  реформи  на 
финансовите пазари.

От  началото  на  икономическата  криза  ЕС  извършва 
реформи  с  цел  подобряване  на  регламентирането  на 

финансовите си пазари и защита на инвеститорите. 
Една от промените бе засилване на контрола над агенциите за кредитен рейтинг, 

за  да  се  намалят  евентуалните  случаи  на  конфликти  на  интереси,  да  се  засили 
отговорността на тези агенции за тяхната дейност и да се предостави повече информация 
на инвеститорите. В момента рейтинговите агенции са контролирани от новия Европейски 
орган за ценни книжа и пазари (ESMA), който може да ги санкционира за нарушаване 
на правилата. 

Нужни са по-строги правила 
Сегашната дългова криза в еврозоната обаче разкри области, в които е нужен по-

нататъшен контрол. За да коригира тези пропуски, Комисията предлага нови мерки 
за стабилизиране на финансовите пазари и осигуряване на инвеститорите на по-точна 

информация за кредитния риск. 
Рейтингът е оценка на кредитоспособността - например риска от инвестиране в 

дългови книжа, емитирани от дадена компания или държава.  Той може да има много 
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силен ефект. Понижаването на рейтинга на дадена държава може да доведе до по-високи 
лихви, което оскъпява вземането на кредити от нея. 

Новите мерки ще: 
намалят  зависимостта  от  рейтингите  –  финансовите  институции  няма  да  се 

доверяват сляпо само на кредитните рейтинги при избора на инвестиции.  От тях ще се 
изисква да направят своя собствена оценка. Агенциите ще трябва да предоставят повече 
информация за рейтингите си. 

изискват по-чести оценки на рейтингите на националните дългове – агенциите ще 
трябва  да  актуализират  рейтингите  на  страните  от  ЕС  два  пъти  в  годината  (вместо 
веднъж).  За да се избегнат проблеми на пазарите, рейтингите на държавите ще бъдат 
публикувани след затваряне на пазарите в ЕС и най-малко час преди тяхното отваряне. 

гарантират независимост – емитентите на дългове ще трябва да сменят агенцията 
си за кредитен рейтинг на всеки 3 години. Освен това за сложни дългови инвестиции ще 
се изискват рейтинги от 2 различни агенции за кредитен рейтинг. Голям акционер в една 
агенция  за  кредитен  рейтинг  не  може  да  бъде  в  същото  време  и  голям  акционер  в 
конкурентна агенция. 

повишат отговорността на агенциите за тяхната дейност – инвеститорите ще могат 
да внасят искове за гражданска отговорност срещу агенции, ако те умишлено или поради 
небрежност са нарушили правилата на ЕС. 

Предложенията трябва да бъдат одобрени от правителствата на страните членки и 
от Европейския парламент. Очаква се законът да влезе в сила в края на 2012 г. 

За по-обединен и по-силен икономически съюз

Правителствата от еврозоната трябва да предприемат бързи 
мерки  за  укрепване  на  общата  валута,  за  прекратяване  на 
дълговата криза и за изграждане на по-обединен икономически 
съюз, заяви председателят на Европейската комисия Жозе Мануел 
Барозу, обявявайки планираните нови предложения. 

„Ето  защо  засиленото  управление  на  еврозоната  е  от  жизнено  значение  за 
оцеляването  и  стабилизирането  на  нашата  обща  валута,“  каза  той  в  Европейския 
парламент на 16 ноември. „Пазарите и инвеститорите настояват за по-силно управление в 
еврозоната. За тези като мен и много от вас, които мечтаят за по-силна Европа, това не е 
само политически въпрос. Днес всъщност е въпрос на здрав разум да имаме по-силно 
икономическо управление в еврозоната и разбира се в Европейския съюз.“ 

Засилената  икономическа  координация  ще  помогне  на  правителствата  да 
координират  по-тясно  своите  действия  в  отговор  на  основните  икономически 
предизвикателства в ЕС и да подпомагат усилията за стимулиране на растежа и заетостта. 

От началото на икономическата криза ЕС вече предприе редица действия. Сред тях 
е пакетът от шест мерки за подобряване на мониторинга на бюджетите и подпомагане 
на контрола върху държавните дългове. 

Миналата година ЕС стартира и  Европейския семестър – шестмесечен цикъл, по 
време  на  който  правителствата  се  възползват  от  опита  на  колегите  си  от  ЕС  при 
определянето на своята бюджетна и икономическа политика. 

На 23 ноември 2011 г. Комисията ще даде начало на следващия семестър, като 
публикува  годишен  обзор  на  растежа,  определящ  широките  приоритети  на 
икономическата политика, върху които правителствата от ЕС трябва да акцентират през 
следващата година. 

Предложени  са  и  допълнителни  мерки  за  засилване  на  икономическия  и 
бюджетния надзор в страните от еврозоната с твърде високи бюджетни дефицити. Освен 
това  държавите  със  системни  дългови  проблеми  ще  бъдат  задължени  да  следват 
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предписаните от техните партньори мерки, за да могат да получат помощ от спасителния 
фонд за еврозоната. 

Комисията  ще  проведе  и  обществена  консултация  относно  възможността 
еврозоната колективно да емитира облигации за набиране на средства за спасителния 
фонд. 

Нужни са повече политическа воля и лидерство за възстановяване на доверието, 
както сред гражданите, така и на финансовите пазари. 

„Наистина в момента сме изправени пред истинска системна криза, изискваща още 
по-голям ангажимент от всички,“ заяви председателят.  „В бъдеще ще е необходимо да 
задълбочим още повече интеграцията, което ще наложи промени в договорите. И нека 
бъда ясен: Напълно подкрепям промени в договорите, които биха укрепили Европейския 
съюз, общностния метод, европейските институции и чувството за обща цел.“ 

Реч на председателя Барозу – икономическо управление 2011 г. 
Related Links
Обновление на Европа 
Възстановяването на икономиката - водещ приоритет 
Подготовка за икономическо възстановяване 

Изгодна за всички имиграционна политика

Новият  подход  към  миграцията  предвижда  сключване  на 
споразумения със съседни на ЕС и други страни, които ще са от 
полза за всички.

ЕС вече си сътрудничи усилено с други страни в сферата на 
миграцията,  но  това  сътрудничество  може  да  се  развие  още 

повече. 
Необходимостта  от  подобряване  на координацията  стана още по-очевидна  тази 

година, когато по време на арабската пролет вълна от мигранти към бреговете на ЕС 
постави на изпитание способността на страните "на първа линия" да ги приемат. 

Внезапният приток на мигранти доведе до предложения за по-широкомащабен 
подход към миграцията. Въз основа на тези предложения, сега Комисията представя по-
стратегическа политика  за миграцията и мобилността, която да е от полза за ЕС, 
държавите източник на мигранти и самите мигранти. 

В плана се призовава за по-тясно сътрудничество със страни извън ЕС, за да бъде 
ползата максимална. По-бедните страни се облагодетелстват от миграцията по два начина 
- от парите, изпратени у дома от мигрантите, и чрез трансфера на ноу-хау и иновации. 

ЕС също така ще работи в тясно сътрудничество със страни, които не са негови 
членове, за да гарантира пълна закрила съгласно международното право на бежанци и 
разселени лица. 

Планът  отговаря  и  на  нуждата  на  ЕС  от  ефективни  гранични  проверки  с  цел 
намаляване на незаконната миграция,  насърчаване на законната миграция и по-добра 
защита на жертвите на трафик на хора. 

С  този  план  мерките  по  отношение  на  миграцията  и  мобилността  ще  бъдат 
приведени  в  съответствие  с  политиките  на  ЕС  в  областта  на  външните  отношения, 
сътрудничеството за развитие, образованието, растежа и създаването на работни места. 

Улесняване на законната миграция 
ЕС планира да обърне по-голямо внимание на политиките за законна миграция и 

визи за посетители с краткотраен престой, туристи, учащи, изследователи, бизнесмени и 
семейства. Съюзът ще предложи смекчаване или отмяна на визовите ограничения, когато 
партниращите му страни достигнат договорените стандарти, включително в области като 
миграция, предоставяне на убежище и управление на границите. 
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Европа  се  нуждае от  чуждестранни работници,  за  да  бъде  гарантиран  нейният 
просперитет. Така например, до 2020 г. се очаква недостиг на около 1 млн. специалисти 
само в сектора на здравеопазването. Мигрантите могат да помогнат за запълването на 
тези и други работни места. 

Съгласно  плана  вниманието  на  ЕС  ще  продължи  да  бъде  насочено  към 
установяване  на  партньорства  със  съседните  страни,  страните  от  Африка  и  тези  от 
Изтока. 

Отначало партньорства в областта на миграцията ще бъдат предложени на най-
близките съседи, включително Тунис, Мароко и Египет. 

С  тези  споразумения  ще  се  гарантира,  че  законната  миграция  е  добре 
организирана,  че  се  вземат  ефективни  и  хуманни  мерки  за  предотвратяване  на 
незаконната миграция и че ползите за всички се увеличават. 

За други страни Комисията предлага повишаване на равнището на сътрудничество 
въз основа на някои общи цели. 

Онлайн портал на ЕС за имиграцията 
Още за миграцията и мобилността 
Related Links
Разработване на общ подход към миграцията 
Справедливо и ефикасно управление на имиграцията 

Източник: страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Ученици седнаха в креслата на евродепутатите в пленарната 
зала

Около  250  младежи на  възраст  между  16  и  18  години  от 
страни членки на ЕС и от средиземноморските страни за два дни се 
настаниха  в  креслата  на  членовете  на  ЕП.  Те  участваха  в 
програмата EuroMedScola на Европейския парламент в Страсбург и 
обсъждаха  въпроси,  с  които  се  занимават  обикновено 
евродепутатите. "Можем да се гордеем с отговорното им отношение 
към бъдещето", заяви председателят на ЕП Йежи Бузек. " 

В  програмата  EuroMedScola  (12-14  ноември  2011  г.)  се 
включиха 250 ученици и техните учители от 27 страни членки на ЕС 

и  от 13 средиземноморски страни (Албания, Алжир, Хърватия, Египет, Израел, Йордания, 
Ливан, Либия, Палестина, Мароко, Мавритания, Тунис и Турция). Те обсъждаха теми като 
заетост, образование, имиграция. В работата на EuroMedScola се включи и председателят 
на ЕП Йежи Бузек. 

EuroMedScola е насочена към насърчаване на участието на младежта в политиката 
чрез  симулиране  на  работата  на  Парламентарната  асамблея  на  Съюза  за 
Средиземноморието.  Участниците  бяха  подбрани  въз  основа  на  ангажимента  им  в 
социални дейности, отнасящи се до правата на човека, основните свободи, толерантност 
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и мирно разрешаване на конфликти. Това е второто събитие от този тип, първата среща 
бе през 2008 г.

Източник: страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от септември - октомври 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ПЪРВИ 
ДОКЛАД  ЗА  СЪСТОЯНИЕТО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  ОБУЧЕНИЕТО  В  ОБЛАСТТА  НА 
ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - COM(2011) 563 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Партньорство в областта на научните изследвания и иновациите - COM(2011) 572 Досие 
на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
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 за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово  управление  (заявление  EGF/2010/021 IE/Construction 71  от  Ирландия)  - 
COM(2011) 619 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за 
еднокорпусни петролни танкери - COM(2011) 566 Досие на документа

Предложение  за  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 за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление (заявление EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas от Гърция) -  COM(2011) 
580 Досие на документа

Предложение  за  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 за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово  управление  (заявление  EGF/2011/001  AT/Niederosterreich-Oberosterreich от 
Австрия) - {SEC(2011) 1080 окончателeн} - COM(2011) 579 Досие на документа
Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  относно 
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 за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово  управление  (заявление  EGF/2010/020 IE/Construction 43  от  Ирландия)  - 
COM(2011) 618 Досие на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
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 за бюджетната дисциплина и доброто 
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финансово  управление  (заявление  EGF/2010/019  IE/Construction 41  от  Ирландия)  - 
COM(2011) 617 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Към  политика  на  ЕС  в  областта  на  наказателното  право:  гарантиране  на  ефективно 
прилагане на политиките на ЕС чрез наказателното право -  COM(2011) 573  Досие на 
документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НАПРЕДЪКЪТ 
КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО (предвиден в член 5 от Решение 
№ 280/2004/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно механизма за мониторинг 
на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото) – 
COM(2011) 624 Досие на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  -  Годишен 
доклад до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, проведени 
през 2010 г. - (член 86, параграф 4 от Финансовия регламент) - COM(2011) 643 Досие на 
документа

Борба с измамите
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА -  Защита на 

финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — Годишен доклад за 
2010 г. - COM(2011) 595 Досие на документа

Данъчно облагане и митнически съюз
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2007/659/ЕО по 

отношение на срока на прилагането му,  както и по отношение на годишната квота с 
намалена акцизна ставка - COM(2011) 577 Досие на документа

Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно обща система на данък върху 
финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО - COM(2011) 594 Досие на 
документа

Земеделие и развитие на селските райони 
Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за  изменение  на  Регламенти  (ЕО)  №  1290/2005  и  (ЕО)  №  1234/2007  на  Съвета  по 
отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза - COM(2011) 
634 Досие на документа

Информационно общество
ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
относно прилагането на Препоръка на Съвета от 24 септември 1998 г. относно защитата 
на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и на Препоръка на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица 
и  на  човешкото  достойнство,  и  на  правото  на  отговор  по  отношение  на 
конкурентоспособността  на  европейската  индустрия  за  аудиовизуални  и  онлайн 
информационни услуги -ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА В ЦИФРОВИЯ СВЯТ- COM(2011) 556 Досие 
на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 
изпълнението,  функционирането и ефективността  на интернет домейна от първо ниво 
„.eu“ - COM(2011) 616 Досие на документа

Образование и култура 
СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
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В подкрепа на растежа и създаването на работни места - програма за модернизиране на 
системите за висше образование в Европа - COM(2011) 567 Досие на документа

Околна среда 
СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа - COM(2011) 571 Досие на 
документа

Регионална политика 
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-
голяма  яснота,  опростяване  и  усъвършенстване  на  процеса  на  създаване  и 
функциониране на такива групи - COM(2011) 610 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“ - COM(2011) 611 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Бъдещето  на  фонд  „Солидарност“  на  Европейския  съюз  -  COM(2011)  613  Досие  на 
документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за  регионално развитие  и 
целта  „Инвестиции  за  растеж  и  работни  места“  и  за  отмяна  на  Регламент  (EО)  № 
1080/2006 - COM(2011) 614 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006 - COM(2011) 612 Досие на 
документа

Рибарство и морско дело 
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  за 

прилагането  на  някои  разпоредби  от  Регламент  (ЕО)  №  812/2004  на  Съвета  за 
определяне  на мерки  относно приуловите  на  представители на разред  китообразни  в 
риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98 - COM(2011) 578 Досие 
на документа

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

програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации -  COM(2011) 
609 Досие на документа
 
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  относно 
Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 - COM(2011) 607
Досие на документа

Търговия 
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение 
на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу - 
COM(2011) 600 Досие на документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение 
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на  бананите  от  Споразумението  за  асоцииране  между  Европейския  съюз  и  неговите 
държави-членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна - COM(2011) 599 
Досие на документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на 
изключването  на  определени  държави  от  списъка  с  региони  или  държави,  които  са 
приключили преговори - COM(2011) 598 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

Първият брой на Официален вестник излиза на 30 декември 1952 г.  От януари 
1968 г. Официален вестник се публикува в две отделни серии – L (Законодателство) и C 
(Информация и известия).

От  1998 г.  насам  всяко  печатно  издание се  съпровожда  от  електронна версия,  
която се публикува на сайта EUR-Lex. В момента всички броеве на Официален вестник се  
сканират и постепенно се качват на EUR-Lex във формат PDF.

Официален вестник е достъпен на официалния език на дадена държава-членка от  
датата  на  нейното  присъединяване  към  ЕС  (с  изключение  на  ирландски).  
Законодателството  в  сила  в  момента  на  присъединяване  се  превежда  и  публикува  в  
специални издания – специалните издания от 2004 г. и 2007 г. вече са достъпни онлайн, 
по-старите издания ще бъдат добавени скоро.

Всички текстове, публикувани в Официален вестник, са достъпни (във формат PDF, 
TIF и/или  HTML) и чрез функциите за търсене на уебсайта. За повече информация за  
Официален вестник, моля, вижте уебсайта на Службата за публикации.
Служба за публикации – ОВ серии L и C, Специално издание 2007 г.

L 296
15 ноември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 1150/2011 на Съвета от 14 ноември 2011 година за изменение 
на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в 
Сирия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1151/2011 на Съвета от 14 ноември 2011 година 
за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на 
положението в Сирия.

Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 на Комисията от 14 юли 2011 година за 
допълване на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на превантивните здравни мерки за контрол на заразяването с  Echinococcus 
multilocularis при кучетата.

Делегиран регламент (ЕС) № 1153/2011 на Комисията от 30 август 2011 година за 
изменение на приложение Iб към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на техническите изисквания за ваксинацията срещу бяс.

Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1154/2011  на  Комисията  от  10 ноември  2011 
година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания [Zgornjesavinjski želodec (ЗГУ)].

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1155/2011 на Комисията  от  10 ноември  2011 
година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания (Šebreljski želodec (ЗГУ).

Народно събрание
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Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1156/2011  на  Комисията  от  10 ноември  2011 
година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания [Kočevski gozdni med (ЗНП)].

Регламент (ЕС) № 1157/2011 на Комисията от 10 ноември 2011 година за забрана 
на риболова на херинга във водите на ЕС и международните води от зони Vb, VIb и VIaN 
от страна на съдове под флага на Франция.

Регламент  (ЕС)  № 1158/2011 на Комисията от  11 ноември  2011 година относно 
установяване  на  забрана  за  риболова  на  пикша  в  зона  IIIa;  във  води  на  ЕС  от 
подучастъци 22—32 от страна на съдове под флага на Швеция.

Регламент (ЕС) № 1159/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за забрана 
на риболова на треска в норвежки води от зони I и II от страна на съдове под флага на 
Испания.

Регламент  (ЕС)  № 1160/2011 на Комисията от  14 ноември  2011 година относно 
разрешаване и отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните във връзка 
с намаляване на риска от заболяване.

Регламент  (ЕС)  № 1161/2011  на  Комисията  от  14 ноември  2011  година  за 
изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент 
(ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 953/2009 
на Комисията по отношение на списъците с минерални вещества, които могат да бъдат 
влагани в храни.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1162/2011 на Комисията  от  14 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1163/2011 на Комисията  от  14 ноември  2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/90/ЕС на Комисията от 14 ноември 2011 година за изменение на 

част  II на  приложение  I към  Директива  2008/48/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета, в която са предвидени допълнителни допускания за изчисляването на годишния 
процент на разходите.

РЕШЕНИЯ
2011/734/ЕС

Решение  на  Съвета  от  12 юли  2011  година  отправено  към  Гърция  с  оглед 
засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към 
Гърция  за  предприемането  на  считаните  за  необходими  мерки  за  коригирането  на 
положението на прекомерен дефицит.

Решение 2011/735/ОВППС на Съвета от 14 ноември 2011 година за изменение на 
Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия.

Решение за изпълнение 2011/736/ОВППС на Съвета от 14 ноември 2011 година за 
изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия.

2011/737/ЕС, Евратом
Решение на Комисията от 9 ноември 2011 година за изменение на своя Процедурен 

правилник.

L 297
16 ноември 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
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2011/738/ЕС
Решение  на  Съвета  от  20 октомври  2011  година  относно  сключването  на 

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата 
на  наименованията  за  произход  и  на  географските  указания  на  селскостопанските 
продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и 
Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти.

2011/739/ЕС
Решение на Съвета от 20 октомври 2011 година за сключване на Споразумението 

между  Европейския  съюз,  Конфедерация  Швейцария  и  Княжество  Лихтенщайн  за 
изменение  на  Допълнителното  споразумение  между  Европейската  общност, 
Конфедерация  Швейцария  и  Княжество  Лихтенщайн  за  включване  на  Княжество 
Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария 
относно търговията със селскостопански продукти.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  (ЕС)  № 1164/2011  на  Комисията  от  15 ноември  2011  година  за 

започване на преразглеждане на Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2011 на Съвета 
(за разширяване обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент 
(ЕО) № 91/2009 на Съвета върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или 
стомана с произход от Китайската народна република, върху вноса на някои скрепителни 
елементи от желязо или стомана, изпращани от Малайзия, с деклариран или не произход 
от Малайзия), с оглед проучване на възможността за освобождаване на един малайзийски 
производител  износител  от  действието  на  посочените  мерки,  за  отмяна  на 
антидъмпинговото мито по отношение на вноса от посочения производител износител и за 
въвеждане на регистрационен режим към вноса от посочения производител износител.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1165/2011 на Комисията  от  15 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1166/2011 на Комисията  от  15 ноември  2011 
година  относно  изменение  на  представителните  цени  и  размера  на  допълнителните 
вносни  мита  за  някои  продукти  от  сектора  на  захарта,  определени  с  Регламент  за 
изменение (ЕC) № 971/2011 за 2011/12 пазарна година.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1167/2011 на Комисията  от  15 ноември  2011 
година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими 
от 16 ноември 2011 година.

РЕШЕНИЯ
2011/740/ЕС

Решение  на  Комисията  от  14 ноември  2011  година  за  изменение  на  решения 
2006/799/ЕО,  2007/64/ЕО,  2007/506/ЕО,  2007/742/ЕО,  2009/543/ЕО  и  2009/544/ЕО  за 
продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за 
екомаркировка на ЕС за някои продукти (нотифицирано под номер C(2011) 8041).

2011/741/ЕС
Решение  на  Комисията  от  14 ноември  2011  година  на  основание  член  7  от 

Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно забрана, приета от 
германските органи, по отношение на мобилен телефон „Expert XP-Ex-1“ ATEX DE-01-11 
(нотифицирано под номер C(2011) 8046).
2011/742/ЕС

Решение за изпълнение на Комисията от 15 ноември 2011 година за изменение на 
Решение 2008/630/ЕО относно спешни мерки, прилагани към ракообразни, внесени от 
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Бангладеш и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2011) 
8094).

2011/743/ЕС
Решение за изпълнение на Комисията от 14 ноември 2011 година за изменение на 

Решение 2008/855/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, 
свързани с класическа чума по свинете във Франция (нотифицирано под номер C(2011) 
8095).

2011/744/ЕС
Решение  на  Европейската  централна  банка  от  3 ноември  2011  година  относно 

изпълнението  на  втората  програма  за  закупуване  на  обезпечени  облигации 
(ЕЦБ/2011/17).

Поправки
Поправка  на  Делегиран  регламент  (ЕС)  №  1061/2010  на  Комисията  от 

28 септември 2010 година допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (  ОВ L 
314, 30.11.2010 г.).

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  (ЕС)  №  1149/2011  на  Комисията  от  21 октомври  2011  година  за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност 
на  въздухоплавателните  средства  и  авиационните  продукти,  части  и  устройства  и  за 
одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи.

L 299
17 ноември 2011 г.
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент  (ЕС)  № 1170/2011 на Комисията от  16 ноември  2011 година относно 
отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните във връзка с намаляване 
на риска от заболяване.

Регламент  (ЕС)  № 1171/2011 на Комисията от  16 ноември  2011 година относно 
отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, 
които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на 
децата.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1172/2011 на Комисията  от  16 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
2011/745/ЕС

Решение  на  Комисията  от  11 ноември  2011  година  за  изменение  на  решения 
2010/2/ЕС и 2011/278/ЕС по отношение на отраслите и подотраслите, за които се смята, 
че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии (нотифицирано 
под номер C(2011) 8017).

Поправки
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 

година  за  определяне  на  подробни  правила  за  прилагането  на  Регламент  (ЕО)  № 
1234/2007  на  Съвета  по  отношение  на  секторите  на  плодовете  и  зеленчуците  и  на 
преработените плодове и зеленчуци (  ОВ L 157, 15.6.2011 г.).
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IV Актове,  приети  преди  1  декември  2009  г.  по  силата  на  Договора  за  ЕО, 
Договора за ЕС и Договора за Евратом

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 390/09/COL от 7 октомври 2009 година 
относно учредяването на Mesta AS (Норвегия).

L 301
18 ноември 2011 г.
ДИРЕКТИВИ

Директива 2011/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 
година за изменение на Директива 2000/25/ЕО във връзка с прилагането на етапи на 
пределните стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  № 1179/2011  на  Комисията  от  17 ноември  2011 

година относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета относно гражданската инициатива.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1180/2011 на Комисията  от  17 ноември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 1182/2011 на Комисията  от  17 ноември  2011 
година  относно  определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо, 
яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

L 302
19 ноември 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Известие  за  влизането  в  сила  на  Споразумението  между  Европейския  съюз  и 

Конфедерация  Швейцария  относно  закрилата  на  наименованията  за  произход  и  на 
географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на 
Споразумението  между  Европейската  общност  и  Конфедерация  Швейцария  относно 
търговията със селскостопански продукти.

Известие  за  влизането  в  сила  на  Споразумението  между  Европейския  съюз, 
Конфедерация  Швейцария  и  Княжество  Лихтенщайн  за  изменение на Допълнителното 
споразумение  между  Европейската  общност,  Конфедерация  Швейцария  и  Княжество 
Лихтенщайн  за  включване  на  Княжество  Лихтенщайн  в  Споразумението  между 
Европейската  общност  и  Конфедерация  Швейцария  относно  търговията  със 
селскостопански продукти.

РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 1183/2011 на Съвета от 14 ноември 2011 година за изменение 

на Регламент (ЕО) № 521/2008 за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и 
водород“.

Регламент (ЕС) № 1184/2011 на Комисията от 14 ноември 2011 година за забрана на 
риболова на сайда в зони IIIa и IV; във води на ЕС от зони IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 
22-32 от страна на съдове под флага на Швеция.

Регламент (ЕС) № 1185/2011 на Комисията от 14 ноември 2011 година за забрана на 
риболова  на  морски  костур  във  водите  на  ЕС  и  международните  води  от  зона  V; 
международните води от зони XII и XIV от страна на съдове под флага на Португалия.

Регламент (ЕС) № 1186/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година за забрана на 
риболова на херинга във води на ЕС и норвежки води от зона IV, северно от 53° 30′ с. ш. 
от страна на съдове под флага на Франция.
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Регламент (ЕС) № 1187/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година за забрана на 
риболова на морска щука в зона IIIa; във води на ЕС от подучастъци 22—32 от страна на 
съдове под флага на Дания.

Регламент (ЕС) № 1188/2011 на Комисията от 15 ноември 2011 година за забрана на 
риболова на треска в  зона IV;  води на ЕС от  зона IIa;  необхванатата  от  Скагерак и 
Категат част от зона IIIа от страна на съдове под флага на Швеция.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1189/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година 
за определяне на подробни правила по отношение на някои разпоредби на Директива 
2010/24/ЕС на Съвета относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с 
данъци, такси и други мерки.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1190/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година 
за изменение на регламенти (ЕО) № 1730/2006 и (ЕО) № 1138/2007 по отношение на 
името  на  притежателя  на  разрешителното  за  фуражната  добавка  бензоена  киселина 
(VevoVitall).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година 
за  изменение  на  Регламент  (ЕС)  № 479/2010  относно  определяне  на  правила  за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от 
държавите-членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1192/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година 
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. октомври 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
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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

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
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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

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
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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
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