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Тема на седмицата 
 

 
Пета среща на върха на държавните и правителствените ръководители на 

страните от Латинска Америка, Карибския регион и Европейския съюз в 

Лима, Перу 

 
На 15 май 2008 г. външните министри от ЕС и колегите им от Латинска Америка и 

Карибския басейн откриха работата на форума. Министърът на външните работи на Перу 

Хосе Антонио Гарсия Белаунде приветства гостите като домакин на най-голямата среща в 
този формат. 

Специално приветствие 
отправи и министърът на 

външните работи на Словения 

Дмитри Рупел, който в момента 
председателства Съвета на 

министрите като ротационен 
председател на ЕС. Министрите 

заседаваха в три пленарни 
сесии, посветени на следните 

теми – междукултурен диалог и 
миграция, регионална 

интеграция и засилване на 

сътрудничеството в борбата с 
наркотрафика. 

 Българският вицепремиер и министър на външните работи Ивайло Калфин направи 
изказване на испански език в сесията посветена на  Междукултурния диалог и 

миграцията. Той  представи добрите примери и практики от политическия, социалния и 
религиозния живот в страната. Ивайло Калфин говори и за ролята на България като 

страна, активно подкрепяща инициативата „Алианс на цивилизациите‖, предложена от 
испанския премиер Сапатеро. Министърът наблегна на факта, че междукултурният диалог 

не трябва да бъде самоцел, а средство за постигане на консенсус  и координирани 

политически действия, насочени към взаимно разбирателство и уважение. За повече 
информация натиснете тук. 

Официален сайт на форума  
 

Информация на сайтове на Европейския съюз по темата 
Европейска комисия   

Словенско председателство  
  

 

http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=17528&Itemid=216
http://www.vcumbrealcue.org/website/index.php
http://ec.europa.eu/external_relations/lac/index_en.htm
http://www.eu2008.si/en/Meetings_Calendar/Dates/May/0516_VrhEU_LAK.html
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

На 15 май 2008 г. Георги Пирински 
приветства участниците в конференция на тема 

"Лисабонският договор и Хартата за основните 

права – предимствата и ползите за гражданите 
на Европа". Форумът се проведе в навечерието на 

50-тата годишнина от създаването на Европейския 
икономически и социален комитет.  

За повече информация натиснете ТУК  
 

 

 

 
 

На 14 май 2008 г в УНСС се проведе конференция на тема: „Промените в Общата 
селскостопанска политика и позициите на България”. Конференцията бе открита от 

Васил Калинов – председател на на Комисията по земеделието и горите.  

 
 

На 17 май 2008 г. в град Каварна се проведе 
изнесено заседание на Комисията по 

европейските въпроси. На срещата присъстваха 
представители на изпълнителната власт, членове на 

Европейския парламент и кмета на Каварна Цонко 
Цонев. Заседанието бе открито от г-н Младен 

Червеняков, председател на Комисията по 

европейските въпроси, след което г-н Радослав 
Иванов, председател на Подкомисията по 

усвояването на средствата от ЕС представи цялостен 
доклад за усвояване на средствата от Европейския 

съюз за периода 1 януари 2007 г. – 1 юни 2008 г.  
Докладът е изготвен въз основа на 

получената информация в резултат на изслушванията, проведения от държавните органи 
институционален одит и постъпили мнения и сигнали. Документът съдържа информация 

за оперативните програми, предприсъединителните програми, както и анализ на 

констатирани проблеми при усвояване на Финансовата рамка, и препоръки за 
оптимизиране на процеса. 

Г-н Радослав Иванов подчерта необходимостта от развиване  политиката за 
управление на човешките ресурси и осигуряване на съответното обучение за държавни 

служители, както и потребността от по-засилено организиране и провеждане на широки 
публични информационни кампании за възможностите за финансиране на проекти. В 

доклада е посочена нуждата от подобряване на взаимодействието между отделните 
институции отговарящи усвояването на средствата от ЕС 

След проведената дискусия, Комисията по европейските въпроси прие доклада с 

единодушие. 

http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1482
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1482
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1482
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1482
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1482
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1482
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1482
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1482
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1481
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Предстоящи събития  
 
Понеделник 19 май 2008г. 

 
Среща на председателя на Народното събрание Георги Пирински с председателя 

на Европейската сметна палата Виктор Мануел да Силва Калдейра. 
За повече информация натиснете ТУК  

 

Вторник 20 май 2008 г.  
 

Среща на Комисията по бюджет и финанси с Комисията по бюджет и финанси 
на Бундестага на Федерална република Германия. 

 

Годишна работна програма   

 

През изминалата седмица няма разгледани от постоянните комисии на НС 

законодателни предложения на Европейската комисия, включени в Годишната работна 
програма на НС. Повече информация за ГРП на НС може да намерите на сайта на НС в 

раздел „Европейски съюз‖: 
Годишна работна програма 2008 

Годишна работна програма 2007  
 

Британският евродепутат Крис Дейвис – докладчик в ЕП относно Директивата за 
улавяне и съхранение на въглероден двуокис (т. 3 от ГРП на НС 2008 г.) ще 

представи своя проектодоклад в края на май. Според него улавянето и складирането на 

СО2 трябва да получи и допълнителни преференции в рамките на Европейската система 
за търговия с емисии. Гласуването в комисията по околна среда, което се очаква през 

октомври трябва да бъде последвано от преговори със Съвета. Целта е постигане на 
споразумение до края на годината. Повече информация в бюлетина в раздел „Новини от 

Европейските институции‖.  
 

 
На заседание на 14 май 2008 г. в Брюксел Съветът прие регламент изменящ 

Регламент 1408/71 относно координиране на системите за социално осигуряване (част 

от т. 2 от ГРП 2007). Повече информация в бюлетина в раздел „Новини от Европейските 
институции‖.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/877540.PDF
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2008&lng=bg
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2007&lng=bg
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Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 14 май 2008 г. Комисията по 

околната среда и водите прие на второ четене 
Законопроект за изменение и допълнение 

на Закона за опазване на околната среда 
(№ 802-01-8/05.02.2008 г., внесен от 

Министерския съвет). Промените отразяват 

необходимите национални мерки за прилагането 
на няколко европейски регламента: Регламент 

761/2001 ЕО на Европейския парламент и 
Съвета за допускане на доброволно участие на 

организации в Схема на Общността по 
управление на околната среда и одитиране 

(СОУОСО), Регламент 1980/2000 ЕО на  
Европейския парламент и Съвета относно ревизирана схема на Общността за присъждане 

на знака за екомаркировка, Регламент 166/2006 ЕО на Европейския парламент и 

Съвета за създаване на европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и 
Регламент 614/2007 ЕО на Европейския парламент и Съвета относно финансовия 

инструмент за околна среда (LIFE +). Като се отчита прякото действие на регламентите са 
определени съответните компетентни органи на национално ниво.  

За повече информация натиснете ТУК  
 

 
На 14 май 2008 г. Комисията по икономическата политика  прие на първо четене 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (№ 802-01-

40/25.04.08 г.), внесен от Министерския съвет. Законопроектът е свързан с разпоредби 
на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 

координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителна 
дейност, доставка и услуги и Тълкувателно съобщение на Комисията относно 

прилагане на правото на Общността в областта на обществените поръчки и концесии по 
отношение на институционализирани публично-частни партньорства.  

За повече информация натиснете ТУК  
 

На 15 май 2008 г. Комисията по правни въпроси прие на второ четене 

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и 

Европейската заповед за арест, № 802-01-33/24.3.08 г., внесен от Министерския 

съвет. Предлаганите промени имат за цел усъвършенстване на разпоредбите относно 

производството по издаването и изпълнението на Европейска заповед за арест. 

За повече информация натиснете ТУК 

 
На 15 май 2008 г. Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене 

Законопроект  за изменение и допълнение  на Закона за безмитната търговия, № 
802-01-30, внесен от  Министерския съвет  на 04.03.2008 г. Законопроектът  има за цел 

да отговори на бележките, посочени в „Междинен доклад на Комисията  до 
Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на България по 

механизма за проверка и сътрудничество” (Брюксел, 04.02.2008, COM (2008) 63 – 
окончателен). В т.2.2.5 от Междинния доклад е записано, че „безмитните магазини на 

българска територия по външните граници със Сърбия и Турция, както и безмитните 

бензиностанции на българска територия продължават да бъдат толерирани и са 
увеличили значително оборота си през 2007 г. Те са средищна точка на местна 

организирана престъпност и корупция‖. За повече информация натиснете ТУК 

http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2079%20
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=154
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2150
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=156
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2125
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2105
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода от 15 април до 15 май 2008 г. 

 

 
Бюджет 
 

 Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно 
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност‖ на Европейския съюз (COM 

(2008) 200 – окончателен), от 14.04.2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
 Предварителен проект на коригиращ бюджет № 3 на общия бюджет за 2008 г. 

Разходна част на бюджета по раздели – Раздел III — „Комисия‖ – Раздел VI — 

Европейски икономически и социален комитет (COM (2008) 201 – окончателен), от 
14.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 Предварителен проект на коригиращ бюджет № 4 на Общия бюджет за 2008 г. 
Разходна част на бюджета по раздели – Раздел III — „Комисия‖ (COM (2008) 203), 

от 15.04.2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК 

 

 
Външни отношения 

 
 Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент. Годишен доклад на 

Европейската комисия относно Инструмента за стабилност през 2007 г. – 
Обобщено изложение (COM (2008) 181 ), от 11.04.2008 г.  

За повече информация натиснете ТУК 
 

 Предложение за решение на Съвета относно подписването от името на 

Европейската общност и нейните държави – членки на протокол към 
споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една 

страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на 
хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи 

страни след присъединяването им към Европейския съюз; Предложение за 
решение на Съвета относно подписването от името на Европейската общност и 

нейните държави – членки на протокол към споразумението между Европейската 
общност и нейните държави – членки, от една страна, и Конфедерация 

Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с 

участието на Република България и Румъния като договарящи страни след 
присъединяването им към Европейския съюз (COM (2008) 209), от 22.04.2008 г.   

За повече информация натиснете ТУК 
 

Вътрешен пазар и услуги 
 

 Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент за действието на 
Регламент (ЕО) № 1606/2002 от 19 юли 2002 година за прилагането на 

международните счетоводни стандарти (COM (2008) 215), от 24.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1514
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1513
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1525
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1528
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1520
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1532


Седмичен бюлетин Брой 1 

19 май 2008 

 

Народно събрание 

Дирекция „Европейски съюз‖ 
7 

 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение 

на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните 

системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО 
относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и 

вземанията по кредити (COM (2008) 213), от 23.04.2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
 

Енергетика 
 

 Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент. Напредък в 

създаването на вътрешен пазар на природния газ и електроенергията (COM (2008) 
192), от 15.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 
 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Изпълнение нa 

Програмата за обществено здраве през 2006 г. (COM (2008) 198), от 17.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 Предложение за решение на Съвета за разрешаване пускането на пазара на 

продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
соя A2704-12 (ACS-GHØØ5-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 

Европейския парламент и на Съвета (COM (2008) 218), от 28.04.2008 г.   
За повече информация натиснете ТУК    

 
 Предложение за решение на Съвета за разрешаване пускането на пазара на 

продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран 

памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета (COM(2008)226), от 30.04.2008 г 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 
Икономически и финансови въпроси  

 
 Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския 

икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската 

централна банка – Въвеждането на еврото в Кипър и Малта (COM (2008) 204), от 
18.04.2008 г.  

За повече информация натиснете ТУК    
 

 
Информационно общество 

 
 Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Подготовка на 

цифровото бъдеще на Европа – Междинен преглед на i2010 (COM (2008) 199), от 
17.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1544
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1523
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1540
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1547
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1534
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1527
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1521
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Околна среда  

 

 Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на 
Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и 

акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и по-специално на член 6, 
параграф 2 за пускането на пазара на батерии и акумулатори (COM (2008) 211), от 

16.04.2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
 Съобщение на Комисията до Европейския парламент съгласно член 251, параграф 

2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета относно 

приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за 

търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (COM 
(2008) 221), от 22.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 

 Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 
за определяне на единен формат за визи относно номерирането на визи (COM 

(2008) 188), от 14.04.2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
 Предложение за Регламент на Съвета относно миграция от Шенгенската 

информационна система (ШИС 1+) към второ поколение Шенгенска 
информационна система (ШИС ІІ) (COM(2008)196), от 16.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 

 
 Предложение за Регламент на Съвета относно миграция от Шенгенската 

информационна система (ШИС 1+) към второ поколение Шенгенска 
информационна система (ШИС ІІ) (COM (2008) 197), от 16.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 
Предприятия и промишленост 

 

 Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета относно 
обикновените съдове под налягане (COM (2008) 202), от 17.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 
Рибарство и морско дело  

 
 Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент – Ролята на 

общата политика в областта на рибарството за въвеждането на eкосистемен подход 

за управлението на морската среда (COM (2008) 187), от 11.04.2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1533
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1538
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1508
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1518
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1519
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1515
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1503
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Статистика  

 

 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
статистика за земеделските култури (COM (2008) 210), от 21.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 
Транспорт 

 
 Съобщение на Комисията до Европейския парламент съгласно член 251, параграф 

2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета за 

приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи 
правила за извършване на въздушни транспортни услуги в Общността – 

(преработка) (COM (2008) 175), от 21.04.2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Застрахователни 

изисквания за оператори на въздухоплавателни средства в ЕО – доклад за 
прилагането на Регламент № 785/2004 (COM (2008) 216), от 24.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 

 
 

Търговия 
 

 Предложение за Регламент (EО) № …/… на Съвета от […] относно общия режим за 
внос от някои трети страни (COM (2008) 214), от 24.04.2008 г. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 

 Предложение за Решение на Съвета относно подписването и временното прилагане 
на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност 

и Украйна във връзка със запазването на ангажименти в областта на търговията с 
услуги, съдържащи се в Споразумението за партньорство и сътрудничество (COM 

(2008) 222, от 28.04.2008 г.  
За повече информация натиснете ТУК 

 
 Предложение за Решение на Съвета относно сключването на Споразумението под 

формата на размяна на писма между Европейската общност и Украйна във връзка 

със запазването на ангажименти в областта на търговията с услуги, съдържащи се 
в Споразумението за партньорство и сътрудничество (COM (2008) 220), от 

28.04.2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
 
Договор от Лисабон  
 

На 8 май 2008 г. парламентите на Латвия и Литва ратифицираха Договора от 

Лисабон. Повече информация за процеса на ратификация в държавите членки може да 
намерите ТУК  

 
Консолидирана версия на Договора за Европейския съюз и Договора за 

функционирането на Европейския съюз на български език може да намерите ТУК  

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1516
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1517
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1536
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1537
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1531
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1535
http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:BG:HTML
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Новини от Европейските институции 

Събития от изминалата седмица в Европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

През изминалата седмица евродепутатите работиха в парламентарните комисии и в 

политическите групи, подготвяйки следващата пленарна сесия в Страсбург, която ще се 

състои в периода 19-22 май. 

13 май 2008г. 

 

Комисията по бюджети на ЕП публикува доклад относно бюджетната прогноза 
за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. 

(2008/2022(BUD))  
За повече информация натиснете ТУК 

15 май 2008 г.  

Експертна среща на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи. За повече информация натиснете ТУК  

Шефът на МВФ в Европейския парламент: „Финансовата криза още не е 

завършила“ 

Директорът на МВФ Доминик Щраус-Кан посети Европейския парламент в 
четвъртък (15 май) за неформална среща с депутатите от Комисията по икономически 

и парични въпроси. Основаната тема бе финансовата криза и нейните последствия, 
начините за предотвратяване на подобни явления в бъдещето и високите цени на 

храните. За повече информация натиснете ТУК  

 

Бяла книга за спорта – предложения на ЕП 

Значението на спорта става все по-голямо в нашето ежедневие – за здравето, 

социалната интеграция, образованието. 60 на сто от гражданите на ЕС практикуват спорт 
редовно, в Съюза има близо 700 000 спортни клуба. Спортът е генерирал 407 млрд. евро 

през 2004 г., което представлява 3.7% от БВП на ЕС и осигурява работа на 15 млн. души. 
За повече информация натиснете ТУК  

Резолюция на ЕП относно Бялата книга за спорта на ЕК  

 
Директива за улавяне и съхранение на въглероден двуокис (т.3 от ГРП на НС 

2008г.) 
 

С цел намаляване на емисиите на парникови газове, Европейската комисия 
представи през януари пакет с предложения за законодателство, включващо и Директива 

за съхранение на въглероден двуокис в геоложки обекти. Докладчикът на Парламента по 
темата, британският депутат от АЛДЕ Chris Davies, иска да направи технологията за 

улавяне и съхранение на СО2 задължителна за бъдещи централи, работещи с изкопаеми 

горива.  
За повече информация натиснете ТУК  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2008-0181+0+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200805/20080514ATT28932/20080514ATT28932EN.doc
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-28766-133-05-20-907-20080513STO28757-2008-12-05-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/041-28762-128-05-19-906-20080513STO28749-2008-07-05-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/041-28762-128-05-19-906-20080513STO28749-2008-07-05-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0198+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-28763-133-05-20-911-20080513STO28752-2008-12-05-2008/default_bg.htm
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Седмицата в Съвета  

13 май 2008г. 

На 13 май 2008г. в Брюксел се проведе извънредно заседание на Съвета по общи 

въпроси и външни отношения, на което бяха обсъдени ситуациите в Бирма (Мианмар) и 
Китай. За повече информация натиснете ТУК  

14 май 2008г. 

На 14 май 2008г. в Брюксел се проведе 2866 заседание на Съвета по икономически 
и финансови въпроси т.нар. ЕКОФИН. Бяха обсъдени въпроси, свързани с наблюдението 

на финансовите пазари, инвестициите по отношение на Западните Балкани, развитието 
на митническия съюз и други. Съветът прие регламент измянящ Регламент 1408/71 

относно координиране системите на социално осигуряване (част от т.2 от ГРП 2007). 
Изменението е свързано с промени в нормативната уредба на част от държавите-членки. 

За повече информация натиснете ТУК  

Хавиер Солана поздрави г-н Kees KLOMPENHOUWER (Кес Кломпенхувер) по 

повод назначаването му за командващ гражданските операции на ЕС. Приветствието на г-

н Солана, както и биографията на г-н Кломпенхувер може да намерите ТУК. 

 

Новини от Европейската комисия 

Радикална промяна на приоритетите – 450 програми в центъра на вниманието за 
регионално финансиране от ЕС. 

Глобализация, изменение на климата, миграционни тенденции и застаряващо 

население – съвременните предизвикателства, с които се залавят програмите за 
регионално финансиране на ЕС за 2007–2013 г.  За повече информация натиснете ТУК  

ЕС призовава промишлеността да регистрира химичните вещества като 
подготовка за новия регламент „REACH” за химикалите и тяхната безопасна 

употреба. 

Крайният срок за регистрация на химични вещества бързо приближава. 

Регистрирайки веществата си предварително между 1 юни и 1 декември, производителите 
и вносителите могат да избегнат ненужно изпитване и да отложат крайния срок за пълна 

регистрация. За повече информация натиснете ТУК  

16.05.2008 – 17.05.2008 г 
 

7-ма Европейска среща на хората, живеещи в бедност  
 

Основната цел на срещата в Брюксел е да гарантира, че гласът на хората, 
живеещи в бедност ще бъде чут, както на европейско, така и на национално ниво. Повече 

подробности за срещата 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/100310.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/100339.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/100362.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/regions/080515_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/080513_1_bg.htm
http://www.eu2008.si/en/Meetings_Calendar/Dates/May/0516_EPSCO.html
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Предстоящи събития в Европейските институции 

 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
Третият енергиен пакет – либерализиране на пазара на газ 

През следващата седмица депутатите от комисията по промишленост ще проведат 
гласувания по „газовата директива―. Директивата предвижда отваряне на вътрешните 

пазари на държавите за конкуренция от други газови компании. Според привържениците 
на директивата, тя ще даде възможност на потребителите за по-голям избор и ще повиши 

ефективността.  
За повече информация натиснете ТУК  

 

 
Проект на дневен ред на пленарната сесия на ЕП в Страсбург в периода 19-22 

май 2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
 

Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 

Понеделник, 19 май 2008 г. 

 
Комисия по икономически и парични въпроси  

За повече информация натиснете ТУК  
 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
За повече информация натиснете ТУК  

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – извънредно 

заседание За повече информация натиснете ТУК  

Вторник, 20 май 2008 г. 
 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
За повече информация натиснете ТУК  

 

 
Предстоящи събития в Съвета  
 
Понеделник, 19 май 2008 г. 

 
 

В Брюксел ще се проведе 2867-то заседание на Съвета по 
земеделие и рибарство 

 
За повече информация натиснете ТУК  

 

 
 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/051-28764-133-05-20-909-20080513STO28753-2008-12-05-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2008-05-2&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/28222-140-05-21-20080430BRI28007-19-05-2008-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ECON-OJ-20080519-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20080519-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/oj/722/722746/722746bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AGRI-OJ-20080520-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/agricult/100366.pdf
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Вторник и сряда, 21-22 май 2008 г.  

 

На 21 и 22 май 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2868-то заседание на Съвета по 
образование, младеж и култура. На заседанието ще се обсъди Работен план за 

културата 2008–2010 и обявяването на 2009 за година на иновациите и 
креативността. За повече информация натиснете ТУК   
Повече информация за точките от дневния ред може да намерите ТУК.   
 

 

Предстоящи събития в Европейската комисия 

 

Защита на потребителите: ЕС и УЕФА откриват гореща телефонна линия за 
привърженици, които ще присъстват на ЕВРО 2008  

 

На 15 май 2008 г. комисарят по защита на потребителите Меглена Кунева съобщи 
за стартирането на информационна кампания на ЕС и УЕФА и за откриването на гореща 

телефонна линия за консултиране на привържениците, които ще присъстват на ЕВРО 
2008, във връзка с правата им като потребители и предоставяне на съдействие при 

проблеми.  Кампанията засяга въпроси, свързани със защитата на потребителите — от 
фалшивите билети за мачове до прехвърлянето на билети при болест, самолетните 

полети, таксите за роуминг, здравните застраховки на ЕС и проблемите, които могат да 
възникнат при пазаруване в чужбина. За повече подробности натиснете ТУК 

 

20 май: Европейските институции обявяват Европейски ден на морето 
 

Европейският съюз реши да отбележи постиженията и потенциала на Европа в 
областта на океана и моретата, като обяви 20 май за „Европейски ден на морето―. 

Официалната церемония по откриването ще се състои в Страсбург, където председателят 
на Комисията, Жозе Мануел Барозу, председателят на Европейския съвет, Янез Янша, и 

председателят на Европейския парламент, Ханс-Герт Пьотеринг, ще подпишат съвместна 
тристранна декларация. Европейският ден на морето ще даде възможност да се изтъкне 

важната роля, която играят океаните и моретата в ежедневието не само на крайбрежните 

общности, но и на всички граждани на ЕС, както и за устойчивия растеж и заетостта в 
Европа като цяло. За повече подробности натиснете ТУК 

 

 
Инициативи на ЕС  
 
Кампания "Културите на моята улица" За повече подробности натиснете ТУК   

 

 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/100357.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/educ/100355.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/749&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/750&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://www.street-cultures.eu/836.0.html?&L=4
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