
Народно събрание на Република България 

Бюлетинът е достъпен на адрес: http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg 

 
 

Народно събрание  
на Република България 

 
ЕВРОвести 

 

Седмичен бюлетин  
 

Година V       № 20 

 

 

                    12 ноември 2012 г. 

 

 

 

Съдържание на броя 
 

Тема на седмицата ................................................................................................................ 2 

Събития в Народното събрание ............................................................................................ 3 

Събития от изминалата седмица ......................................................................................................3 

Предстоящи събития .........................................................................................................................4 

Годишна работна програма ..............................................................................................................5 

Законопроекти свързани с правото на ЕС .........................................................................................5 

Новини от България свързани с ЕС ........................................................................................ 6 

Новини от европейските институции ................................................................................. 7 

Събития от изминалата седмица в европейските институции .........................................................7 

Документи на Европейската комисия ................................................................................ 17 

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз .................................... 19 

Книги от фонда на Европейския документационен център ............................................. 26 

 

 
 

Използвана е информация от официалните интернет страници на европейски институции и 
информационни агенции  

 

 



Седмичен бюлетин Брой 20 
12 ноември 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
2 

 

 

Тема на седмицата 
 

 

 

 

 

Новият председател на Военния 
комитет на ЕС встъпва в длъжност 

 

 

06.11.2012 г. 

 

Генерал Patrick de Rousiers пое поста председател на 

Военния комитет на ЕС (ВКЕС) на 6 ноември 2012 г. Той ще 

изпълнява тази длъжност в продължение на три години  

„Вярвам в Европа. Вярвам в европейската отбрана. Смятам, че тя е един от 

отговорите на трудностите, с които се сблъскваме понастоящем. Очаквам с нетърпение да 

продължа по пътя, очертан от моя предшественик генерал Håkan Syrén.“ 

Генерал Patrick de Rousiers изложи приоритетите си за следващите три години по 

време на пресконференцията, организирана на 31 октомври след срещата на 

ръководителите на отбраната. Той се съсредоточи по-специално върху три аспекта: 

солидарността, разумното планиране и цялостния подход. 

Генерал Patrick de Rousiers е петият председател на Военния комитет на ЕС от 

неговото създаване през 2001 г. Той наследява генерал Håkan Syrén, който напусна поста 

след тригодишен мандат. 

Военният комитет на ЕС е най-висшият военен орган в рамките на Съвета. Той се 

състои от ръководителите на отбраната на държавите членки, които са представлявани 

редовно от своите военни представители. ВКЕС отправя съвети и препоръки към Комитета 

по политика и сигурност (КПС) по всички въпроси във военната област в ЕС. 

За повече информация: 

Биография (en) 

Пресконференция (видеоматериал) 

Уебсайт на EUMC (Европейска служба за външна дейност) 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/csdp-structures-and-instruments/eu-military-committee-(eumc)/chairman-eumc/ceumc-biography?lang=bg
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-military-committee/press-conference-part-2124
http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/csdp-structures-and-instruments/eu-military-committee-(eumc)?lang=bg
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни представители 

се поклониха пред тленните останки на Негово Светейшество патриарх Максим в 

патриаршеския катедрален храм „Св. Александър Невски” 

 

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и народни представители се 

поклониха пред тленните останки на Негово Светейшество патриарх Максим в 

патриаршеския катедрален храм „Св. Александър Невски”. 

В Деня на национален траур във връзка с кончината на българския патриарх 

Максим в храма бе отслужена заупокойна света литургия от Великотърновския 

митрополит Григорий. Опелото отслужи Вселенският патриарх Вартоломей. 

Народното събрание почете на 7 ноември 2012 г. с едноминутно мълчание паметта 

на Негово Светейшество патриарх Максим. В началото на пленарното заседание на 

парламента председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза, че тъжната 

вест от вчерашния ден е потопила в скръб българския народ, всички православни 

християни в нашата Родина. Десетилетия наред личността на обичания български 

патриарх олицетворяваше духовната мисия и историческата роля на Българската 

православна църква, той ръководеше делата й с мъдрост, с чест и добротворство, 

подчерта председателят на парламента. Патриарх Максим ще бъде запомнен като 

безукорен духовник, радетел за единството на Църквата, голям родолюбец и вдъхновен 

защитник на православието и истината, посочи Цецка Цачева. Под ръководството на 

Негово Светейшество Българската православна църква бе винаги редом до светската 

власт – не само за молитва, но и за напътствие, с много разум и добрина, допълни тя. 

На 8 ноември 2012 г. парламентът отмени пленарното си заседание на 9 ноември 

2012 г. във връзка с Деня на национален траур по повод на кончината на патриарх 

Максим. На 16 ноември 2012 г. пленарното заседание ще бъде посветено изцяло на 

парламентарен контрол. 
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Предстоящи събития  
 

 

13/11/2012 

14:00 Заседание на Комисия по бюджет и финанси 

13/11/2012 

14:00 Заседание на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички 

данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. 

до края на месец март 2012 г. 

14/11/2012 

09:00 Пленарно заседание  

14/11/2012 

11:00 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове 

14/11/2012 

14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

14/11/2012 

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

14/11/2012 

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

и спорта 

15/11/2012 

09:00 Пленарно заседание  

15/11/2012 

14:00 Среща на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с министъра по 

федералните, европейските и международните въпроси на германската провинция Баден 

- Вюртемберг Петер Фридрих  

15/11/2012 

14:15 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

15/11/2012 

14:30 Заседание на Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 

петициите на гражданите 

15/11/2012 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

16/11/2012 

09:00 Среща на председателя на Народното събрание Цецка Цачева с Манфред 

Тоденхаузен, депутат от Бундестага на Федерална република Германия  

16/11/2012 

09:00 Пленарно заседание  

16/11/2012 

09:45 Среща на Групата за приятелство България - Германия с Манфред Тоденхаузен, 

депутат от Бундестага на Федерална република Германия  

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/225/sittings/ID/5978
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/5982
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/5982
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/1481/sittings/ID/5982
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/716
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5984
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/5984
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5981
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/236/sittings/ID/5980
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5983
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5983
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/716
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7457
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7457
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7457
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/236/sittings/ID/5979
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/sittings/ID/5974
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/237/sittings/ID/5974
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/sittings/ID/5977
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7455
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7455
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/716
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7456
http://www.parliament.bg/bg/calendar/#7456


Седмичен бюлетин Брой 20 
12 ноември 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
5 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

 

Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 

На 7 ноември 2012 г. Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

разгледа и прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с 

двойна употреба, № 202-01-34, внесен от Министерски съвет на 26.06.2012 г.  

Със законопроекта се предвиждат промени във връзка с изискванията на 

Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 

г. за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на 

Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия 

и технологии с двойна употреба. Предвижда се изменение и във връзка с Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 1352/2011 на Комисията от  20 декември 2011 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха 

могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други 

форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. 

 

На 7 ноември 2012 г. Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

разгледа и  прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на 

застраховането, № 202-01-70, внесен от Министерски съвет на 26.10.2012 г.  

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на застраховането има за 

цел да съобрази българското законодателство с отмяната на изискванията на член 5, 

параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно 

прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа 

до стоки и услуги. Невалидността на член 5, параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО е 

постановена от Съда на Европейския съюз с Решение по дело С-236/09 (Test-Achats) от 1 

март 2011 г. 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

България очаква плащания за 400 млн. евро от ЕС 

 

 

България е изпратила искания за възстановявания на 

плащания за изпълнени проекти по структурните и Кохезионния 

фонд на ЕС в размер на 400,2 милиона евро. Това става ясно от 

справка на Европейската комисия, предоставена на бюджетната 

комисия на Европейския парламент във връзка с искането за актуализация на 

европейския бюджет за 2012 г. 

Европейската комисия обяви, че 6 милиарда евро не й достигат, за да посрещне 

исканията по фактурите за възстановяване на средства по различни програми. 

Към 31 октомври 2012 г. на България са преведени 328,3 милиона евро, но 

исканията за направени разходи, които са одобрени и все още неразплатени, са за 400,2 

млн. евро. 

Най-голямата дължима сума е по Европейския фонд за регионално развитие - 

207,9 млн. евро. По Кохезионния фонд правителството очаква 148,1 млн. евро, а по 

Европейския социален фонд 44,2 млн. евро. 

До края на октомври страните членки са поискали да им бъдат възстановени 

разходи в размер на 9,7 милиарда евро, а Европейската комисия разполага до края на 

годината само с 3,7 млрд. Затова комисарят за бюджета Януш Левандовски отправи 

искане към страните членки да приведат допълнително 6 милиарда евро за покриване на 

разходите. Ако финансовите министри на ЕС не одобрят актуализацията, плащанията ще 

се прехвърлят към бюджета за 2013 г. и ще бъдат извършени догодина. 

"Надявам се, че страните членки няма да възразят, тъй като не става дума за по-

голям бюджет, а за издължаване на вече поети ангажименти, които са предвидени в 

бюджета на ЕС за тази година", коментира Ивайло Калфин, който е заместник-

председател на Комисията по бюджети на Европейския парламент.  

Членовете на комисията подкрепят предложението на Европейската комисия. 

Актуализацията на бюджета ще се дебатира в понеделник по време на среща 

между парламента, Съвета и Европейската комисия. Финансовите министри са включили 

въпроса в дневния ред на заседанието на Съвета по финансови и икономически въпроси, 

което ще се проведе утре в Брюксел.  

  

 

 

Източник: europa.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

Ханес Свобода: "2013 г. е ключова за Европа и 

Европейския съюз" 

 

Следващата година (2013 г.) ще бъде ключова за 

бъдещето на Европа и Европейския съюз според Ханес 

Свобода, лидер на групата на Социалистите и демократите в 

Европейския парламент. В чат с почитателите на ЕП във 

Facebook той подчерта, че растежът и инвестициите, а не 

крайното ограничаване на разходите, са начинът Европа да 

излезе от кризата. Австрийският депутат отговори на широк 

кръг въпроси - от борбата с младежката безработица и 

подкрепата за програмата "Еразъм" до мерките срещу 

избягването на данъци.  

Г-н Свобода получи повече от 120 въпроса по време на чата, провел се на 25 

октомври 2012 г., и успя да даде рекордно много отговори - 46 в рамките на 45 минути. 

Той се срещна и с тримата младежи, които спечелиха състезание и станаха 

редактори на нашата Facebook страница на този ден. 

Както можеше да се очаква, много въпроси акцентираха върху настоящата 

икономическа криза. Г-н Свобода призова за политика за намаляване на дълга чрез 

растеж и инвестиции, като предложи да се следва отговорна бюджетна линия в 

дългосрочен план вместо крайно ограничаване на разходите в краткосрочен план. "Само 

така можем да създадем повече работни места, повече работни места означават повече 

доход, повече доход означава повече данъци, а повечето данъци ще доведат до 

намаляване на дълга и ще позволят повече възможности за инвестиции", заяви лидерът 

на социалдемократическата група в Парламента и добави: "Ограничаването на разходите 

може да има ефект само за отделни страни, ако останалите имат положителен растеж. То 

не може да проработи, ако всички тръгнат по този път. Тогава се задвижва спиралата 

надолу към дъното." 

Г-н Свобода се застъпва за идеята за европейска гаранция за младите хора. 

"Предвид изключително високото ниво на безработица, особено сред младите хора 

в Европа, е много важно да им предоставим възможност за работа или допълнително 

обучение. В някои страни такава гаранция вече съществува, сега се нуждаем от нея на 

европейско ниво, за да дадем на всеки млад човек този шанс", обясни австрийският 

депутат. 

 

Много въпроси бяха свързани с програмата "Еразъм", финансирането за която е 

поставено под заплаха, ако не бъдат осигурени допълнителни средства в бюджета на ЕС. 
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Г-н Свобода каза: "Ние ясно посочихме (на Съвета и на Комисията), че трябва да 

бъдат осигурени достатъчно пари за програмата "Еразъм". Ние получихме уверения и от 

двете страни, че те ще работят активно, за да гарантират бъдещето й". 

На въпрос за данъчната политика той отговори: "Ние се нуждаем от обща 

европейска стратегия срещу данъчните убежища в Европа, както и по света... Има 

огромен брой случаи на избягване и укриване от плащане на данъци. Данъчните власти в 

Европа губят до 1 трилион евро годишно". 

Г-н Свобода също така се обяви в подкрепа на предложенията за банков съюз. 

"Със сигурност имаме нужда от банковия съюз, но той трябва да е добре изграден, 

а това означава, че накрая всички банки в Европа трябва да попаднат под общ надзор." 

Лидерът на групата на Социалистите и демократите бе попитан и в какво 

състояние ще излезе ЕС от настоящата криза. "Все още не е възможно да се каже по кой 

път ще тръгне Европа, но аз съм убеден, че ние трябва да се придържаме един за друг, за 

да преодолеем глобалните предизвикателства. Отделните страни-членки не могат да се 

справят сами". 

 

 

Хърватски наблюдател: ЕП помага Европа да бъде по-добро 

място за живот 

 

Със средно 2 600 часа слънце годишно и брегова ивица от над 5 

000 км Хърватия е популярна туристическа дестинация, а от юли 2013 г. 

ще стане и най-новата страна-членка на ЕС. Дванадесет депутати от 

хърватския парламент получиха от 1 април 2012 г. статут на 

наблюдатели в ЕП. Разговаряхме с един от тях, Андрей Пленкович 

(ЕНП), който е и председател на делегацията на хърватския парламент в 

съвместния парламентарен комитет, за натрупаните впечатления от 

работата в ЕП.  

Какви са Вашите наблюдения до момента? 

Впечатленията са много положителни. Мисля, че ние, дванадесетте депутати от 

хърватския парламент, изпратени тук като наблюдатели, имаме привилегията да 

разберем как работи отвътре тази важна европейска институция. Смятам, че след шест 

месеца тук сме придобили основни познания каква е ролята на европейските депутати и с 

какви политически и институционални средства те разполагат, за да бъдат активни и да 

защитават интересите на своята страна и политическата партия, която представляват. 

Също така ние контактуваме с нашите колеги депутати в Европейския парламент, 

за да се уверим, че споразумението за присъединяване на Хърватия ще бъде 

ратифицирано навреме и Хърватия ще стане 28-ата страна-членка на 1 юли 2013 г. 

По различен начин ли функционира Европейският парламент в сравнение с 

хърватския? 

Разликите са много. Европейският парламент е далеч по-голям. У нас има само 151 

депутати. Тук дори броят на представените политически партии е по-голям - в ЕП има 

около 200 партии - и те са обединени в политически групи. ЕП е събрание, 

представляващо транснационалната демокрация и действащо в многоезична среда. 

Нещата са много различни и от гледна точка на законодателни правомощия. Много 

е интересно да се види как се изгражда съгласие между политическите групи по ключови 

въпроси. 

Кой е най-важният въпрос за Вас? 

Избрах да следвам по-подробно работата на бюджетната комисия в този преходен 

етап, тъй като реших, че това ще ми даде най-дълбоки познания по ключовите въпроси, 

които се обсъждат в момента в Европейския парламент. Например, сега се работи върху 

новото предложение за многогодишната финансова рамка, която ще има дългосрочно 

отражение върху работата на ЕС и до каква степен той ще успее да подкрепи финансово 
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политическите си приоритети. Рамката ще има влияние и върху това как ще помогнем за 

ускоряването на растежа и за създаването на работни места в страните-членки. 

Как виждате ролята на Европейския парламент, що се отнася до кризата? 

Депутатите в Европейския парламент са пряко избрани и напълно разбират 

икономическата ситуация в своите страни. Те знаят какви са предизвикателствата в 

момента пред ЕС като цяло. Икономиката стои на първо място и натискът, който 

упражнява Парламентът със своите предложения към Комисията и Съвета, има ключов 

принос, за да се превърне Европа в по-добро място за живот за гражданите 

 

 

Изборите в САЩ: възможности за трансатлантическо 

сътрудничество срещу кризата 

 

Изборите в САЩ, които бяха следени с интерес от 

много европейци, доведоха до преизбирането на Барак 

Обама за президент и запазване на контрола на 

Републиканската партия върху Камарата на 

представителите. Попитахме г-н Christian Ehler (ЕНП, 

Германия), ръководител на делегацията на ЕП за връзки 

със САЩ, за неговото мнение за резултатите и бъдещето на отношенията между ЕС и 

САЩ. Г-н Ehler вижда потенциал за напредък по ключови теми като борбата с кризата на 

държавния дълг и свободната търговия.  

Каква е Вашата реакция на резултатите от изборите в САЩ? 

Почувствах облекчение от факта, че има ясен резултат от изборите. Разбира се, 

пред новата администрация има сериозни предизвикателства. Г-н Обама трябва да 

договори до края на годината компромис по отношение на бюджета с Камарата на 

представителите, в която мнозинство имат републиканците. Ето защо от първия ден 

бюджетът ще е спорен въпрос между новата администрация и мнозинството в Камарата. 

От друга гледна точка, и двамата кандидати за президент от самото начало 

подчертаваха, че проявяват силен интерес към европейските въпроси и че са съюзници 

на Европа в общите усилия за справяне със световната дългова криза. Така че не стои 

въпросът дали някой в Европа спечели или загуби от резултата от изборите.  

 

Как очаквате да се развият отношенията между ЕС и САЩ в 

близките години? 

Тук има два въпроса - отношенията с 

администрацията на Обама и с Конгреса. В началото на 

първия мандат на г-н Обама имаше много ентусиазъм, че 

той е първият "тихоокеански" президент, че Европа е някак 

старомодна и натоварена с проблеми. След това обаче 

имаше промяна в отношението, когато те осъзнаха, че ние 

от двете страни на Атлантическия океан имаме много общо и че споделяме основните 

идеи за свободна търговия, свободен пазар, права на интелектуална собственост.  

Днес имаме много силно сътрудничество, особено защото и двете страни искат да намерят 

решение на световната икономическа криза. Ние също така работим по споразумение за 

свободна търговия между ЕС и САЩ със значителен обхват.  

Как стоят нещата с парламентарното измерение? Кои са ключовите теми за 

Европейския парламент и Конгреса? 

Камарата на представителите научи през последната година, че след влизането в сила на 

Договора от Лисабон Европейският парламент е много важен партньор в цялостната игра. 

Те осъзнаха, че за да имаме споразумение за свободна търговия е нужно да има 

комуникация на парламентарно ниво. Отношенията се подобряват - в края на ноември ще 

посетим САЩ и ще имаме заедно с нашите колеги от комисията по международна 



Седмичен бюлетин Брой 20 
12 ноември 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
10 

търговия съвместно заседание по този въпрос с бюджетната комисия на Камарата на 

представителите. 

Освен за свободната търговия, ние вече проведохме разговори през последната 

година за регулациите на финансовите пазари. И двете страни разбират, че поради 

взаимообвързаността регламентиране на въпроса само в Европа или в САЩ няма да е 

много успешно. Друга тема със стратегическо значение е кибер сигурността. В света на 

Интернет няма граници, въвеждането на разпоредби в САЩ или в Европа ще има 

незабавно отражение върху компаниите, работещи и от двете страни на Атлантическия 

океан, и затова предизвикателствата, свързани с електронната престъпност, изискват 

активно сътрудничество между законодатели и правителства.  

 

Комисията по транспорт в ЕП срещу 

либерализацията на наземните услуги в 

летищата 

 
Комисията по транспорт в Европейския 

парламент гласува на 6 ноември 2012 г. против 

предложението на Европейската комисия за отваряне 

на пазара на наземни услуги в летищата поради 

опасенията, че това би довело до натиск за 

намаляване на заплатите без реално подобрение на 

качеството. Депутатите също така гласуваха за запазване на влиянието на местните 

общности върху решенията за ограничаване на шума в летищата и за подобряване на 

начина на разпределение на слотовете между авиокомпаниите.  

В оспорвано гласуване (22-ма се обявиха "против", 20 "за", двама се въздържаха) 

депутатите подкрепиха позицията на работещите в сектора на наземните услуги и 

обработката на багажи, които протестираха предишния ден в Брюксел срещу 

либерализацията, заявявайки, че тя ще влоши условията на техния труд. 

Комисията искаше да разшири избора за авиокомпаниите на доставчици на 

наземни услуги до поне три компании. Сега авиокомпаниите могат да избират между две 

компании доставчици. Аргументите на Комисията бяха, че по-голямата конкуренция би 

повишила ефективността и качеството на услугите в сектор, в който някога съществуваше 

монопол на много летища. 

Срещу предложението на Комисията гласуваха С&Д, Зелени/ЕСА, ОЕЛ/СЗЛ и някои 

членове на ЕНП, като всички те не бяха съгласни с препоръката на докладчика Artur 

Zasada (ЕНП, Полша), който подкрепяше либерализацията.  

"По-нататъшната либерализация и увеличаването на броя на доставчиците няма 

автоматично да доведе до по-добро качество на услугите или до по-голяма ефективност", 

заяви г-н Georges Bach (ЕНП, Люксембург). "Напротив, натискът върху работниците ще се 

увеличи, което неизбежно води до дъмпинг на заплатите". 

Другите две предложения в законодателния пакет получиха одобрение, но със 

значими изменения.  

Депутатите гласуваха разпоредби, които гарантират, че Комисията не може да 

измени решенията на местните власти по отношение на налагането на ограничения върху 

нивото на шума на летищата, стига те да отчитат интересите на всички заинтересовани 

лица и на местните жители. 

"Важно е да се засили ролята на гражданите и да се отчете здравният аспект", 

заяви докладчикът Jörg Leichtfried (С&Д, Австрия). "Европейската комисия искаше да има 

право да спре оперативни ограничения, договорени с гражданите - това сега не стои като 

въпрос на масата." 

Не всички депутати обаче виждат нещата по този начин - според Eva Lichtenberger 

(Зелени/ЕСА, Австрия), промените "все още позволяват на Комисията да се намесва 
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срещу оперативни ограничения на летищата". "Например, Комисията може да оспори 

решението на летища, които искат да въведат забрани за нощни полети", каза тя.  

Транспортната комисия също подкрепи изменения в системата на разпределение 

на т.нар слотове на летищата. Това са разрешенията за излитане или кацане, които се 

дават на отделните авиокомпании за конкретна дата и час.  

Депутатите подкрепиха даването на възможност на компаниите директно да 

купуват или да продават слотове една на друга, както и предоставянето на по-голяма 

независимост на координаторите на слотове. Те обаче отхвърлиха предложението на 

Комисията да се отнема слотът на авиокомпания, ако той се използва по-малко от 85% от 

случаите. В момента законодателството дава възможност за вземане на слота, ако той се 

използва по-малко от 80% от времето.  

Вместо това депутатите се обявиха за финансови санкции. "Ако въздушният 

трафик се увеличи значително, както се очаква, всяко забавяне при връщането на слот 

или, в още по-лошия случай, оставянето му като неизползван, трябва да бъде наказвано 

финансово или в крайна сметка слотът да бъде взет обратно", посочи докладчикът 

Giommaria Uggias (АЛДЕ, Италия). 

Гласуването в пленарна зала по препоръките на транспортната комисия е 

предвидено за декември 2012 г. 

 

Канцлерът Меркел в ЕП: ЕС се нуждае от повече 

демократична легитимност и контрол 

 

Германският канцлер Ангела Меркел изрази 

подкрепа за изграждането на по-демократичен 

Европейски съюз с по-голямо влияние на Европейския 

парламент в реч пред европейските депутати в 

Брюксел на 7 ноември 2012 г. Депутатите 

приветстваха това, но отправиха критики на 

предложенията за намаления на средствата в бюджета 

на ЕС и на запазването на акцента върху ограничението на разходите като средство за 

борба с кризата.  

Канцлерът посети Парламента в сряда следобед за дебат по темата как да бъде 

преодоляна кризата в Европа и как да се подобрят демократичният процес и 

прозрачността в Европейския съюз. Г-жа Меркел направи изказване на заседание на 

Председателския съвет, което беше открито за всички депутати.  

Повечето депутати изразиха одобрение към призивите на германския канцлер за 

по-силен Европейски съюз с по-добра координация и по-голям демократичен контрол от 

страна на Европейския парламент. Президентът Шулц и лидери на политически групи в 

Парламента обаче настояха, че исканите съкращения в бюджета на ЕС подкопават 

възможностите на Съюза да служи на нуждите на страните-членки, а други се изказаха 

против ограничението на разходите като начин за справяне с кризата. 

Освен това, депутати отправиха остри критики и към исканията, формулирани от г-

жа Меркел, за вземане на решения по въпроси, отнасящи се до еврозоната, само от 

депутати от страни от еврозоната и за специален бюджет на еврозоната. 

 

 

Европейският парламент посрещна носителите на наградата за европейски 

гражданин 

 

Носителите на наградата за европейски гражданин за 2012 г. посетиха 

Европейския парламент на 7-8 ноември 2012 г. и представиха пред европейски депутати 

своите постижения в широк кръг от области. Наградата, учредена през 2008 г. от ЕП, бе 
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присъдена тази година на 37 лауреати от 19 страни-членки. Отличените получиха своите 

медали в национални церемонии.  

Наградата за европейски гражданин се предоставя за изключителни постижения в 

някоя от следните области: 

насърчаване на по-доброто разбирателство и по-тясната интеграция между 

гражданите на Европейския съюз 

улесняване на презграничното сътрудничество 

провеждането на дейности, които дават конкретен израз на ценностите в Хартата 

за основните права на Европейския съюз  

Всеки депутат от Европейския гражданин има право да номинира всяка година по 

един кандидат, който може да е отделен гражданин, група граждани, асоциация 

или организация. 

Разгледайте списъка с отличените и снимки от посещението на носителите на 

наградата в Брюксел. 

 

 

Политици и експерти обсъждат свободата на 

медиите в Европа 

 

Свободата на медиите в Европа не е необратима - 

това бе едно от опасенията, което споделиха много 

участници по време на изслушване в Европейския 

парламент на 6 ноември 2012 г. Комисията по граждански 

свободи в ЕП покани експерти и журналисти за дебат за 

политиката на ЕС по отношение на независимостта на 

медиите във връзка с подготвян доклад на Парламента.  

Г-жа Renate Weber (АЛДЕ, Румъния), автор на доклада на ЕП, заяви по време на 

дебата: "Открихме, че проблемите, с които се сблъскват медиите в почти всички страни-

членки, са много сходни". Тя разглежда своя доклад не като средство за посочване с 

пръст и осъждане на някого, а като начин за "залагане на принципи: какво следва и 

какво не следва да правят страните-членки, за да гарантират свобода на медиите." 

"Свободата на медиите не е приключен въпрос в ЕС", съгласи се г-жа Елеонора 

Гаврилидес от кипърското председателство на Съвета.  

Г-н Anthony Whelan, шеф на кабинета на комисар Нели Крус, отговаряща за 

програмата в областта на цифровите технологии, говори за нуждата от по-широк дебат 

как да бъде избегнат рискът от прекалени медийни регулации в ЕС. 

Заплахи пред медийната индустрия 

По време на дебата влошената икономическа ситуация бе посочена като част от 

причините за проблемите в сектора. Икономическата криза не само намалява ресурсите 

на медиите и води до съкращаване на журналисти, но се използва и за упражняване на 

натиск върху журналистите (от собствениците) и върху медиите като цяло (от 

правителствата и рекламодателите) с цел оказване на влияние върху съдържанието, 

посочи Arne König от Европейската федерация на журналистите. 

Marius Dragomir и Magda Walter от фондация "Отворено общество" представиха 

изследване, проведено в 60 страни по света, според което навлизането на цифровите 

технологии има отрицателно влияние върху разследващата журналистика, тъй като 

намалява интереса да се инвестира в по-рискови дейности.  

"Независимостта на медиите се подкопава от заплахи и актове на насилие от 

полицията, от неоснователни арести и корупция", заяви William Horsley от 

Международната асоциация на европейските журналисти.  

Медийни норми - добра или лоша идея? 
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Проф. д-р Peggy Valcke от Католическия университет в Льовен представи 

аргументи за налагането на минимални норми за правна защита от политическо влияние 

върху медиите и за гарантиране на прозрачността на собствеността върху тях.  

Г-н Ivar Rusdal от Европейската асоциация на издателите на вестници обаче изрази 

опасения от регулаторна намеса: "Независимо колко добри са намеренията, 

законодателно регулиране от страна на ЕС или налагането на норми заплашват да 

увредят свободата на пресата на национално ниво или редакторската независимост". 

 

 

Мартин Каланан: "Някои общи европейски политики не 

работят" 

 

Бюджетът на ЕС трябва да се намали драстично, 

правомощия, предоставени на европейските институции, трябва 

да се върнат обратно на страните-членки, а някои страни от 

еврозоната трябва да обмислят дали да не се откажат от еврото - 

Мартин Каланан определено изрази директно позициите си в чат 

с почитателите на Европейския парламент в сряда. Британският 

лидер на групата на Европейските консерватори и реформисти 

очерта визията си за един радикално различен ЕС и обсъди 

изхода от кризата.  

Г-н Каланан подходи с голям ентусиазъм към чата, не 

пропусна да отговори и на най-трудните въпроси и дори покани събеседниците си да 

предложат идеи за неговото изказване в дебата с германския канцлер Ангела Меркел по-

късно на същия ден. 

Той представи своите идеи как един различен Европейски съюз би могъл да 

преодолее демократичния дефицит и да се справи с кризата. "Ясно е, че някои общи 

европейски политики не работят - земеделието и рибарството са добри примери. Това, от 

което имаме нужда, е по-гъвкава Европа с повече правомощия върнати обратно на 

страните-членки. 

Британският депутат заяви, че проблемът е в неспазването на принципа на 

субсидиарност. "Трябва да бъдем практични; на какво ниво най-добре се упражнява 

властта? Съществува огромен демократичен дефицит в ЕС и хората чувстват, че са 

загубили контрол. Трябва внимателно и задълбочено да огледаме кои политики работят 

най-добре на европейско и на национално ниво и е ясно, че определени политики, в 

момента провеждани на европейско ниво, не работят добре въобще". 

Неговата рецепта за излизане от кризата включва повече пазарни реформи, 

споразумения за свободна търговия, засилване на единния пазар, по-гъвкави правила на 

пазара на труда и намаляване на регулативното бреме върху европейските компании. 

Г-н Каланан също така настоя за намаляване на финансирането на ЕС. По повод на 

водените в момента преговори за дългосрочния бюджет на ЕС той заяви: "Най-добрият 

резултат би бил съкращаване на бюджета на ЕС, което би спестило пари на страните-

членки. Напълно погрешно е ЕС да налага ограничаване на разходите и съкращения на 

страните-членки, а в същото време да продължава да увеличава централния бюджет на 

ЕС. Ако ограничаването на разходите е достатъчно добра мярка за администрациите на 

страните-членки, това е достатъчно добра мярка и за европейските институции". Според 

него ЕС трябва да намали средствата, които се прахосват, и да определи за приоритети 

области като изследователската и развойната дейност. 

Лидерът на Европейските консерватори и реформисти е на мнение, че трябва да се 

позволи на страните да се откажат от еврото, ако пожелаят. "Това, от което се нуждаем в 

Европа, е възстановяване на конкурентоспособността и икономическия растеж и става 

все по-ясно, че на някои страни ще им бъде трудно да постигнат това в усмирителната 
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риза на единната валута. Затова смятам, въпреки че те трябва да преценят това, че 

излизането от еврозоната е най-малко лошата алтернатива". 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

 

Виж: Тема на седмицата 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 

Кипър поема председателството на ЕС на 1 юли 

2012 г. на фона на продължаващи опасения във връзка с 

бавното темпо на икономическото възстановяване и 

кризата със суверенните дългове в еврозоната. 

Публичните бюджети трябва да бъдат приведени в 

съответствие с договорените ограничения в ЕС, а също 

така трябва да се стимулира растежа. През следващите 6 

месеца Кипър ще насочи вниманието си към мерки в 

подкрепа на тези цели. 
Една от основните задачи на страната е да постигне споразумение по бюджетните 

предложения за 2014-2020 г. на Комисията. Бюджетът определя средносрочните 

приоритети на ЕС – ускоряване на икономическия растеж, създаване на работни места и 

повишаване на конкурентоспособността. 
По време на своето председателство Кипър ще продължи да работи за подобряване 

на икономическата координация между страните от ЕС и за контрол над националните 

бюджети с цел поддържането им в рамките на договорените ограничения. 

Друг приоритет са инвестициите в програми, създаващи повече и по-добри работни 

места, както и усвояването на съответните умения по-специално от безработни млади 

хора. 

http://www.cy2012.eu/en/page/home
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_fr.htm
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Кипър ще продължи работата по програми, насърчаващи по-активен и 

здравословен начин на живот и по програми, свързани със застаряването на 

европейското население.  

Свързване на Европа 

Кипър се надява да постигне напредък по предложенията на Комисията за реални 

ползи от европейската икономическа интеграция (единния пазар) за гражданите и 

предприятията, което освен всичко друго ще стимулира растежа.  

Ще бъде поставен акцент върху мерки за подпомагане на процъфтяването на 

малки предприятия и върху създаването на единен цифров пазар . 

Кипър ще контролира текущите преговори за свързване на европейските 

енергийни, транспортни и комуникационни мрежи. Свързването на инфраструктурата в 

ЕС засилва конкуренцията и спомага за намаляване на цените за потребителите. 

Една от основните цели на Кипър е да постигне споразумение за по-интегрирана 

морска политика. Обмисляните от лидерите на ЕС предложения на Комисията целят 

засилване на координацията в Съюза с оглед по-ефективно управление на морските 

ресурси. 

Управление на европейските граници 

Постигането на споразумение по общите правила за търсещите убежище също е 

важно с оглед на миналогодишните събития в Северна Африка и последвалата ги 

мащабна имиграция в Европа. 

Лидерите на ЕС искат управлението на външните граници на Съюза да се подобри. 

Те обмислят също така нови споразумения за Шенгенското пространство. 

 

Още за 6-месечната програма на Кипър  

 

 

Уеб сайт на Кипърското председателство: http://www.cy2012.eu/ 
 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Подкрепа за европейското автомобилостроене - 

09/11/2012 г. 

 

Предложения за повишаване на конкурентоспособността 

на европейското автомобилостроене чрез инвестиции в 

иновации, намаляване на бюрокрацията, повишаване на 

уменията и подобряване на достъпа до чуждестранни пазари.  

Доброто състояние на автомобилостроенето е 

жизненоважно за просперитета на Европа. Препитанието на около 12 млн. души зависи 

пряко или косвено от този сектор. 

Производителите на автомобили обаче са подложени на натиск поради спада на 

световната икономика. Търсенето намалява, а в същото време конкуренцията се засилва, 

което изправя европейските компании пред предизвикателства както у дома, така и в 

чужбина. Производителите трябва да отговорят и на засиленото търсене на по-

икономични и по-безопасни автомобили.  

За да се справят с тези предизвикателства, компаниите трябва да насочат 

вниманието си към качеството и иновациите. За да им помогне да извършат тази промяна, 

Комисията предлага пакет от мерки. Той включва: 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/jLSP+CAP1ejGpdeP_+CepQ==/
http://www.cy2012.eu/
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инвестиции в технологии за намаляване на парниковите газове, замърсителите и 

шума – чрез насочване на средства на ЕС и заеми от Европейската инвестиционна банка 

и по-ефективни финансови стимули; 

създаване на жизнеспособен потребителски пазар за автомобили, използващи 

алтернативни горива (електричество, водород и природен газ) – чрез изграждане на 

необходимата за това инфраструктура и създаване на стандарт на ЕС за станции за 

зареждане на електрически автомобили; 

насърчаване на мерки за засилване на пътната безопасност, включващи 

интелигентни транспортни системи (като бордови компютри, сензорни технологии, 

цифрови услуги, комуникационни системи); 

намаляване на бюрокрацията и нелоялните конкурентни практики в целия ЕС; 

подпомагане на подобряването на достъпа на индустрията до международни 

пазари чрез честни, балансирани търговски сделки и по-добра реклама, особено в 

страни, където търсенето нараства;  

приключване на международните преговори за общи стандарти и правила за 

безопасност за електрическите автомобили и техните батерии; 

подобряване на уменията и обучението и прогнозиране на бъдещите нужди на 

сектора; 

по-ефективно използване на финансирането за изследвания и иновации на 

европейско и национално равнище. 

Планът се основава на индустриалната стратегия на Комисията, в която са 

определени приоритетите на ЕС за подпомагане на стратегически сектори. Сред тях са 

още аеронавтиката, инженерното дело, космическата, химическата и фармацевтичната 

индустрия.  

Целта на стратегията е да се постигне обрат в спада на производството и да се 

увеличи делът му в брутния вътрешен продукт от сегашните 16 % до около 20 % през 

2020 г. В момента на промишленото производство се падат около 80 % от износа на ЕС.  

Помощ от ЕС за автомобилостроителите 

Доклад на ЕС за автомобилната индустрия  

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

 

 
Инициативи на ЕС  
 

Приложение за наградата "Сахаров": подкрепете правата 

на човека 
 

Научете повече за наградата "Сахаров" за свобода на 

мисълта и изразете подкрепата си за правата на човека чрез 

новото приложение на Европейския парламент във Facebook. То 

представя не само носителите на престижното отличие за тази 

година Насрин Сотудех и Джафар Панахи, но и лауреатите от 

предишни години.  

С това просто приложение можете да направите следните 

неща: 

http://www.eib.org/?lang=de
http://www.eib.org/?lang=de
http://www.eib.org/?lang=fr
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf
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да се отбележите на картата, за да покажете своята подкрепа за правата на 

човека. Можете да намерите на картата всички носители на наградата и техни кратки 

биографии 

да качите заглавна снимка за профила си във Facebook - можете да изберете 

снимка на тазгодишните носители на наградата или на предишни лауреати 

да гледате всички видеоматериали на EPTV за наградата "Сахаров", както и да 

прочетете последните туитове относно наградата - всички те са достъпни в раздела 

"новинарски канал" 

приложението може да бъде споделяно в социалните мрежи, а картата да бъде 

вграждана на Интернет страници и блогове. 

 
 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода юли-октомври 2012 г. 

 
 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно 

функционирането на процедурата за уведомяване съгласно Споразумението на СТО за 

техническите пречки пред търговията (Споразумение за ТПТ) - COM(2012) 354 Досие на 

документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2011 ГОДИНА ОТНОСНО 

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ - 

COM(2012) 375 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА 

- (19-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г.) - COM(2012) 373 Досие 

на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси 

посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009 - COM(2012) 298 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането 

на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за 

управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море - 

COM(2012) 370 Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение 

между Европейския съюз и Украйна за изменение на Споразумението между Европейската 

общност и Украйна за улесняване на издаването на визи - COM(2012) 266 Досие на 

документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Европейския съюз 

на Конвенцията за продоволственото подпомагане - COM(2012) 378 Досие на документа 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19253/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19253/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19246/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19252/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19252/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19244/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19247/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19251/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19251/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19245/
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ По-

добра подкрепа на ЕС за развиващите се страни чрез мобилизиране на финансиране за 

развитие Препоръки, основани на доклада от 2012 г. за отчетността на ЕС по отношение 

на финансирането за развитие - COM(2012) 366 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и 

инвестиционни посредници и за изменение на директиви 77/91/ЕИО и 82/891/ЕО на 

Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 

2011/35/ЕО и на Регламент (EС) № 1093/2011 - COM(2012) 280 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 443/2009 с оглед определянето на условията за 

постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически 

автомобили до 2020 г. - COM(2012) 393 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално 

лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния 

пазар - COM(2012) 372 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО 

РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ВИС) ПРЕЗ 2012 г. - 

(представен в съответствие с член 6 от Решение 2004/512/ЕО на Съвета) - COM(2012) 376 

Досие на документа 

Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи 

на Полша за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за 

конвергенция на Полша за периода 2012—2015 г. - COM(2012) 323 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на 

Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на 

водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници - COM(2012) 

385 Досие на документа 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен 

ред - COM(2012) 363 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕС) № 510/2011 с оглед определянето на условията за 

постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки търговски превозни 

средства до 2020 г. - COM(2012) 394 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

периодичните проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и 

техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО - COM(2012) 380 Досие на 

документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз - („Решение за отвъдморско асоцииране“) - COM(2012) 

362 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Втори доклад 

относно въздействието на Директива 2006/48/EО и Директива 2006/49/EО върху 

икономическия цикъл - COM(2012) 400 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 

17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 

дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/009 NL/Gelderland 

Construction 41 , подадено от Испания) - COM(2012) 395 Досие на документа 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19249/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19255/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19262/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19265/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19259/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19260/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19258/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19268/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19272/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19273/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19273/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19276/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19274/
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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/2011/015/SE/AstraZeneca от Швеция) - COM(2012) 

396 Досие на документа 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА Доклад относно опита на държавите членки 

по отношение на Директива 2009/41/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 

2009 г. относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани 

условия (преработена) в периода 2006 – 2009 г. - COM(2012) 398 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на 

Директива 2001/20/ЕО - COM(2012) 369 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към 

по-добър достъп до научна информация: увеличаване на ползите от публичните 

инвестиции в областта на научните изследвания - COM(2012) 401 Досие на документа 

 

Вътрешен пазар и услуги  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

основните информационни документи за инвестиционни продукти - COM(2012) 352 Досие 

на документа 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

L 306 

Година 55 

6 ноември 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1012/2012 на Комисията от 5 ноември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и Регламент (ЕО) № 1251/2008 по 

отношение на списъка с векторни видове, здравните изисквания и изискванията за 

сертифициране във връзка с епизоотичния улцеративен синдром и по отношение на 

вписването на Тайланд в списъка с трети страни, от които е разрешен вносът на някои 

риби и рибни продукти в Съюза. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1013/2012 на Комисията от 5 ноември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/678/ЕС 

Делегирано решение на Комисията от 29 юни 2012 година относно разследванията 

и глобите във връзка с манипулиране на статистическите данни, посочени в Регламент 

(ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на 

бюджетното наблюдение в еврозоната. 

 
2012/679/ЕС 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19275/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19281/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19283/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19304/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19240/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19240/
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Решение за изпълнение на Комисията от 31 октомври 2012 година за одобрение на 

ограничения на разрешенията за биоцидни продукти, съдържащи дифенакум, за които 

ограничения Германия изпрати уведомление в съответствие с член 4, параграф 4 от 

Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер 

C(2012) 7568). 

 
L 307 

Година 55 

7 ноември 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 1014/2012 на Съвета от 6 ноември 2012 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 765/2006 относно относно ограничителни мерки спрямо Беларус. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1015/2012 на Съвета от 6 ноември 2012 година за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 542/2012 за прилагане на член 2, 

параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за 

борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1016/2012 на Съвета от 6 ноември 2012 година за 

изпълнение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1017/2012 на Съвета от 6 ноември 2012 година за 

прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни 

мерки по отношение на Беларус. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1018/2012 на Комисията от 5 ноември 2012 

година за изменение на регламенти (ЕО) № 232/2009, (ЕО) № 188/2007, (ЕО) № 

186/2007, (ЕО) № 209/2008, (ЕО) № 1447/2006, (ЕО) № 316/2003, (ЕО) № 1811/2005, 

(ЕО) № 1288/2004, (ЕО) № 2148/2004, (ЕО) № 1137/2007, (ЕО) № 1293/2008, (ЕО) № 

226/2007, (ЕО) № 1444/2006, (ЕО) № 1876/2006, (ЕО) № 1847/2003, (ЕО) № 2036/2005, 

(ЕО) № 492/2006, (ЕО) № 1200/2005 и (ЕО) № 1520/2007 по отношение на максималното 

съдържание на някои микроорганизми в пълноценните фуражи. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1019/2012 на Комисията от 6 ноември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕО) № 1096/2009 във връзка с минималното 

съдържание на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), 

като фуражна добавка за пилета за угояване и патици (притежател на разрешителното: 

BASF SE). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2012 на Комисията от 6 ноември 2012 

година за приемане на план относно разпределянето между държавите членки на 

ресурси, начислими към бюджетната 2013 година, за снабдяването с храна от 

интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз и за 

дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1021/2012 на Комисията от 6 ноември 2012 

година за разрешаване на ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (ATCC 

PTA 5588), като фуражна добавка за второстепенни видове домашни птици, различни от 

патици (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1022/2012 на Комисията от 6 ноември 2012 

година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 700/2012 за намаляване на 

риболовните квоти за определени запаси през 2012 г. поради прекомерния риболов през 

предходните години. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1023/2012 на Комисията от 6 ноември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 
РЕШЕНИЯ 

2012/680/ЕС 

 



Седмичен бюлетин Брой 20 
12 ноември 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
21 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година 

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията, съгласно 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/2010/015 FR/Peugeot от Франция). 

 

2012/681/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година 

относно мобилизирането на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване 

към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение 

от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 

дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/009 NL/Gelderland 

Construction 41, подадено от Нидерландия). 

 

2012/682/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година 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/2011/015 SE/AstraZeneca от Швеция). 

 

2012/683/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за 

мобилизиране на средства по линия на Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 

17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 

дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, 

Испания). 

 

2012/684/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 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 (заявление EGF/2011/021 NL/Zalco, подадено от Нидерландия). 

 

2012/685/ЕС 

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година 

относно мобилизирането 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/2012/001 IE/Talk Talk от 

Ирландия). 

Решение 2012/686/ОВППС на Съвета от 6 ноември 2012 година за изменение на 

Решение 2012/333/ОВППС за актуализиране на списъка на лицата, групите и 

образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 

2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма. 

Решение 2012/687/ОВППС на Съвета от 6 ноември 2012 година за изменение на 

Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран 

2012/688/ЕС. 

Решение за изпълнение на Комисията от 5 ноември 2012 година относно 

хармонизирането на радиочестотните ленти 1920–1980 MHz и 2110–2170 MHz за наземни 
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системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Съюза 

(нотифицирано под номер C(2012) 7697). 

 

НАСОКИ 

2012/689/ЕС 

Насоки на Европейската централна банка от 26 септември 2012 година относно 

рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни 

книжа (ЕЦБ/2012/21). 

 

L 308 

Година 55 

8 ноември 2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания (Isle of Man Queenies (ЗНП). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1031/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания (Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel (ЗГУ). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1032/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания (Ciliegia di Vignola (ЗГУ). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1033/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания (Cabrito do Alentejo (ЗГУ). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания (Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês (ЗНП). 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 

година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания [Kraška panceta (ЗГУ)]. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1036/2012 на Комисията от 7 ноември 2012 

година за изменение на приложение II към Решение 2007/777/ЕО и приложение II към 

Регламент (ЕС) № 206/2010 по отношение на вписванията за Хърватия в списъците на 

трети страни или части от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на прясно месо 

и някои месни продукти. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1037/2012 на Комисията от 7 ноември 2012 

година за одобряване на активното вещество изопиразам в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на 

продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1038/2012 на Комисията от 7 ноември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/690/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 6 ноември 2012 година за изменение на 

Решение 2010/381/ЕС относно спешните мерки, приложими към пратки с продукти от 

аквакултури, внесени от Индия и предназначени за консумация от човека, и за отмяна на 

Решение 2010/220/ЕС относно спешните мерки, приложими към пратки с продукти от 

аквакултури, внесени от Индонезия и предназначени за консумация от човека 

(нотифицирано под номер C(2012) 7637). 
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2012/691/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 6 ноември 2012 година относно 

предоставянето на дерогации от Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и 

на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда по отношение на 

Кралство Испания, Френската република, Република Кипър, Република Малта, Република 

Австрия и Република Полша (нотифицирано под номер C(2012) 7645). 

 

2012/692/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 6 ноември 2012 година за изменение на 

приложенията към Решение 2006/766/ЕО по отношение на вписванията в списъците на 

трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, 

бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти за консумация от човека 

(нотифицирано под номер C(2012) 7696). 

 

L 309 
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ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 123/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението 

за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 124/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението 

за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 125/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 126/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 127/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 128/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и 

информационно общество) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 130/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 131/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 132/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 133/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 134/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 135/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 136/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 
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Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 137/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 138/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 139/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в 

специфични области извън четирите свободи. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 140/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в 

специфични области извън четирите свободи. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 141/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в 

специфични области извън четирите свободи. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 142/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в 

специфични области извън четирите свободи. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 143/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на Протокол 47 (относно премахването на техническите пречки пред 

търговията с лозаро-винарски продукти) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 144/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 145/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 146/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 147/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 148/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 149/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово 

законодателство и равно третиране на мъже и жени) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 150/2012 от 13 юли 2012 година за 

изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 151/2012 от 26 юли 2012 година за 

изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и 

сертифициране) към Споразумението за ЕИП. 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 152/2012 от 26 юли 2012 година за 

изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП. 
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РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1039/2012 на Съвета от 29 октомври 2012 година 

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното 

мито върху вноса на алуминиеви радиатори с произход от Китайската народна република 

Регламент (ЕС) № 1040/2012 на Съвета от 7 ноември 2012 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 754/2009 по отношение на изключването на определени групи кораби 
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от режима на риболовното усилие, установен в Регламент (ЕО) № 1342/2008, и за 

изменение на регламенти (ЕС) № 43/2012 и (ЕС) № 44/2012 по отношение на някои 

възможности за риболов. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1041/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 

година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и 

защитените географски указания 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (ЗНП). 

Регламент (ЕС) № 1042/2012 на Комисията от 7 ноември 2012 година за изменение 

на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с оглед вписването на тръжна платформа, избрана от 

Обединеното кралство. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1043/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 

година за одобряване на активното вещество фосфан в съответствие с Регламент (ЕО) № 

1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на 

продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 540/2011. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1044/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 

година относно дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с правилата за 

произход, използвани за целите на схемата от общи тарифни преференции, за да се 

отчете специалната ситуация на Гватемала по отношение на износа на някои рибни 

продукти за Съюза. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1045/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 

година относно дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с правилата за 

произход, използвани за целите на схемата от общи тарифни преференции, за да се 

отчете специалната ситуация на Ел Салвадор по отношение на износа на някои рибни 

продукти за Съюза. 

Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за прилагане 

на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване 

на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по 

отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление 

Регламент (ЕС) № 1047/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции. 

Регламент (ЕС) № 1048/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за 

разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от 

заболяване. 

Регламент (ЕС) № 1049/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за изменение 

на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на употребата на полиглицитолов сироп в няколко категории храни. 

Регламент (ЕС) № 1050/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за изменение 

на Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, 

включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на полиглицитоловия сироп. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/693/ЕС 

Решение на Съвета от 7 ноември 2012 година за назначаване на член от Дания в 

Европейския икономически и социален комитет. 

 

2012/694/ЕС 

Решение на Съвета от 7 ноември 2012 година за назначаване на член от 

Люксембург в Европейския икономически и социален комитет. 
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2012/695/ЕС 

Решение на Съвета от 7 ноември 2012 година за назначаване на член от 

Обединеното кралство в Европейския икономически и социален комитет. 
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РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1052/2012 на Комисията от 9 ноември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/696/ЕС 

Решение на Комисията от 6 ноември 2012 година за изменение на Решение 

2012/88/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на 

подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна 

система (нотифицирано под номер C(2012) 7325). 

 

2012/697/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 8 ноември 2012 година по отношение на 

мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на рода 

Pomacea (Perry) (нотифицирано под номер C(2012) 7803). 
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10 ноември 2012 г. 

ДИРЕКТИВИ 

Директива 2012/32/ЕС на Комисията от 25 октомври 2012 година за изменение на 

Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване . 

 

 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 

Издание относно болестите в Европа за 2010 г. 

ЕС 1643 

 

European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis 

Издание относно раковите болести в ЕС 

ЕС 1644 

 

Children and AIDS 

Доклад за децата и болестите 

ЕС 1645 
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Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence – based policy making – 

UNICEF 

Издание относно преодоляването на различията при децата 

ЕС 1646 

 

Core commitments for children in humanitarian action 

Издание относно основната грижа за децата в хуманитарната дейност 

ЕС 1647 

 

Forestry in the EU and the world: A statistical portrait 

Издание относно горите в ЕС и в света – 2011 г. 

ЕС 1648 

 

European competitiveness report – 2010 

Доклад за конкурентоспособността за 2010 г. 

ЕС 1649 

 

The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency: January - 

June 2011 

Издание относно европейския икономически и социален комитет по време на 

унгарското председателство 

ЕС 1650 

 

Industrial relations in Europe – 2010 

Индустриални връзки в Европа – 2010 

ЕС 1651 

 

Europe’s energy position - Annual report 2010 

Доклад за енергийната позиция в Европа за 2010 г. 

ЕС 1652 

 

Demography report 2010: Eurostat 

Доклад за демографията в ЕС за 2010 г. 

ЕС 1653 

 

SOLVIT – report 2010 

Доклад за СОЛВИТ за 2010 г. 

ЕС 1654 

 

2010 Annual report on the Functioning and Development of the Your Europe Advice service 

Годишен доклад относно функционирането и развитието на европейската 

съветническа служба за 2010 г. 

ЕС 1655 

 

Strategy for equality between women and men: 2010-2015 

Стратегия относно равенството между мъжете и жените: 2010-2015 

ЕС 1656 

 

Report on progress on equality between women and men in 2010 

Доклад относно напредъка за равенството между мъжете и жените за 2010 г. 

ЕС 1657 

 



Седмичен бюлетин Брой 20 
12 ноември 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
28 

The Social Dimension of the Europe 2020 strategy: A report of the social protection committee 

– 2011 

Социалното измерение в стратегията ЕВРОПА 2020 

ЕС 1658 

 

European agency for Safety and Health at Work – Annual report 2010 

Годишен доклад за 2010 година на Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа 

ЕС 1659 

 

Youth employment measures: European employment Observatory Review – 2010 

Мерки относно заетостта при младежта – преглед за 2010 г. 

ЕС 1660 

 

Second biennial Report on social services of general interest 

Втори доклад относно социалните служби от общ интерес 

ЕС 1661 

 

Joint research center – annual report 2010 

Годишен доклад на изследователския център на ЕС за 2010 г. 

ЕС 1662 

 

A field guide to the main languages of Europe 

Ръководство за основните езици в Европа 

ЕС 1663 

 

European center  for disease prevention and control – summary of key publications – 2010 

Издание на европейския център за превенция и контрол на заболяванията за 

2010 г. 

ЕС 1664 

 

European economy – Capital flows to converging European economies from boom to drought 

and beyond 

Издание относно капиталовите потоци за 2011 г. 

ЕС 1665 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2010 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2010 г. 

ЕС 1666 

 

European economy – The economic adjustment programme for Greece 

Издание относно икономическата програма за Гърция за 2011 г. 

ЕС 1667 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2011 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2011 г. 

ЕС 1668 

 

European economy – The economic adjustment programme for Portugal – 2011 

Издание относно икономическата програма за Португалия за 2011 г. 

ЕС 1669 

 



Седмичен бюлетин Брой 20 
12 ноември 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
29 

Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU commission assessments - 

2011 

Икономическа програма на страните кандидатки за членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1670 

 

European economy – Economic and fiscal programmes of potential candidate countries: EU 

commission assessments – 2011  

Издание относно икономическа и фискална програма на страните кандидатки за 

членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1671 

 

European economy – Progress towards meeting the economic criteria for accession: the 

assessments of the 2011 progress reports and the opinion (Serbia)  

Издание относно напредъка на икономиката на Сърбия в предприсъединяването 

към ЕС 

ЕС 1675 

 

European economy: The EU’s neighboring economies: coping with new challenges - 2011 

Издание относно предизвикателствата в икономиките на страните съседки на ЕС 

за 2011 г. 

ЕС 1676 

 

Report on the risk assessment of mephedrone in the framework of the Council decision of new 

psychoactive substances  

Издание относно наркотичните вещества за 2011 г.  

ЕС 1678 

 

European economic forecast - 2011 

Икономическо издание относно европейската икономика за 2011 г. 

ЕС 1679 

 

Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1683 

 

Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 

ЕС 1684 

 

The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 



Седмичен бюлетин Брой 20 
12 ноември 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
30 

Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 

ЕС 1685 

 

Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 

ЕС 1686 

 

Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 

ЕС 1687 

 

JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 

ЕС 1688 

 

Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 

ЕС 1689 

 

Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 

Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  

ЕС 1690 

 

Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 

ЕС 1692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Народно събрание 
  Отдел „Европейско право” 

      eubulletin@parliament.bg 
vesna@parliament.bg 

 

 

mailto:eubulletin@parliament.bg
mailto:vesna@parliament.bg

