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Тема на седмицата 
 

Модернизация на селскостопанската политика на ЕС 
 

Селското стопанство - в основата на европейското     

общество 
 

Новата корекция в политиката ще позволи на 
стопаните да     достигнат максималния си 

производствен потенциал, за да посрещнат растящото 
търсене на храни. 

 
През изминалата седмица бе предложено модернизиране и опростяване на европейската 

обща селскостопанска политика (ОСП) с цел смекчаване на последствията от 

покачващите се световни цени на храните. 
„Въпросът е да позволим на нашите стопани да посрещнат растящото търсене и да 

реагират бързо на пазарните сигнали―, каза Мариан Фишер Боел, европейски комисар по 
земеделието. 

Предложени са следните промени: 

 премахване на правилата, изискващи от земеделците да оставят 10 % от земята 

необработвана;  

 постепенно премахване на квотите за млякото с по един процент на година от 2009-

2013 г.;  

 опростяване на връзката между субсидии и стандарти за околна среда, отношение към 
животните и качество на храните;  

 по-гъвкаво подпомагане на отрасли със специфични проблеми;  

 прехвърляне на някои преки помощи към селските райони за подпомагане на 

възобновяемите енергии, управлението на водите и биоразнообразието, и мерките за 
борба с глобалното затопляне;  

 край на пазарните намеси в някои области, за да могат стопаните да реагират по-
бързо на пазарните тенденции.  

Освен тези предложения неотдавна ЕС публикува възможни политически мерки за 

справяне със световната хранителна криза. В документа се настоява не само за 
модернизиране на селскостопанската политика, но и за гарантиране на сигурността на 

хранителните запаси и по-координирано международно сътрудничество с бедните страни. 
За повече информация натиснете ТУК 

 
Информация на сайтовете на Европейския съюз по темата: 

Европейска комисия  
Словенско председателство   

Rapid 

 

Законодателните актове, произтичащи от "здравния преглед" на Общата 

селскостопанска политика са включени в Годишната работна програма на НС по 
въпросите на ЕС (2008)-  т. 10 

  

http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/index_bg.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/763&format=HTML&aged=0&language=bg&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/agriculture/080520_2_bg.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_Releases/May/0520AGRIFISH_napoved.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/762&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2008&lng=bg
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2008&lng=bg
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2008&lng=bg
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
На 23 май 2008 г. отборът на Софийския 

университет ―Св. Климент Охридски‖, спечелил 
първо място на Международен форум по 

европейско право, се срещна със заместник-

председателя на Народното събрание проф. 
Любен Корнезов и с председателя на 

Комисията по правата на човека и 
вероизповеданията проф. Огнян Гержиков.  

Предстоящи събития  
понеделник, 26 май 2008 г. – вторник, 27 

май 2008 г. 
 

Председателят на Народното събрание Георги Пирински ще участва в 
Съвместна парламентарна среща по въпросите на Западните Балкани – 

Европейска перспектива за Югоизточна Европа. Форумът, който ще се проведе в 
Европейския парламент в Брюксел е организиран съвместно от Европейския парламент и 

Националното събрание на Република Словения. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

вторник, 27 май 2008 г.  
 

Ще се проведе среща на заместник-председателите на Народното събрание проф. 
Любен Корнезов, Камелия Касабова, Юнал Лютфи и Анастасия Мозер, на председателя на 

Комисията по европейските въпроси и председателя на Комисията по външна политика 
Соломон Паси с Валери Жискар д`Естен. 

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  
 

Законопроекти, свързани с правото на ЕС 
 

На 21 май 2008 г. Комисия по бюджет и финанси  прие на първо четенe: 
 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистиката (№ 

802-01-38/15.4.2008 г.), внесен от Министерския съвет. Законопроектът е свързан 
с изпълнението на функциите и задачите на Националната статистическа система 

като част от Европейската статистическа система и разпоредби на Регламент (ЕО) 
№ 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997г. относно статистиката на Общността, 

Регламент (ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 за предоставянето на 

http://www.parliament.bg/?page=calendar&lng=bg&type=plan&id=337
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2008&lng=bg
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2007&lng=bg
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=155
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поверителна статистическа информация на Статистическата служба на 

Европейските общности и Кодексът на Европейската статистическа практика.  

Текстът на законопроекта може да бъде намерен ТУК  
 

 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и 
данъчните складове (№ 854-01-22/13.03.2008г.), внесен от н.пр. Маргарита 

Кънева и група на родни представители. С предлагания законопроект се цели 
въвеждането на намалена ставка на акциза на бирата, произвеждана в независими 

малки пивоварни  в размер на 0,75 лв. за хектолитър  на градус плато. 
Законопроектът бе подкрепен на първо четене.Текстът на законопроекта може да 

бъде намерен ТУК 

 
На 21 май 2008 г. Комисията по околната среда и водите прие на първо четенe  

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (№ 
802-01-43/19.05.2008 г.), внесен от Министерски съвет. Законопроектът транспонира 

разпоредбите на Директива 2006/21 ЕО на Европейския парламент и Съвета относно 
управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 

2004/35 ЕО. 

На 22 май 2008 г. Комисията по европейските въпроси  прие на първо четене 

следните законопроекти :  

 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистиката 
(№ 802-01-38/15.4.2008 г.), внесен от Министерския съвет. Законопроектът 

е свързан с изпълнението на функциите и задачите на Националната 
статистическа система като част от Европейската статистическа система. 

Текстът на законопроекта може да бъде намерен ТУК 
 

 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 съпбщение на Комисията относно прилагане 
на правото на Общността в областта на обществените поръчки и 

концесии по отношение на институционализирани публично-частни 
партньорства. Текстът на законопроекта може да бъде намерен ТУК  

 
 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

гражданското въздухоплаване (№ 802-01-39/24.04.2008 г.) внесен от 

Министерския съвет. Предлаганите изменения и допълнения в действащия 
Закон са свързани с необходимостта от приемането на национални мерки, 

необходими за прилагането на няколко европейски регламента: Регламент 
2320/2002 на Европейския парламент и Съвета относно създаване на общи 

правила за сигурността на гражданското въздухоплаване, Регламент 
1217/2003 за определяне на общи спецификации за национални програми 

за контрол на качеството на сигурността на гражданското въздухоплаване и 
Регламент 1107/2006 на  Европейския парламент и Съвета относно правата 

на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при 

пътувания с въздушен транспорт. Някои от промените са съобразени с 
изискванията на Директива 91/670 ЕИО на Съвета относно взаимното 

приемане на лицензите на персонала за упражняваен на футкции в 
гражданската авиация и Директива 2005/36 ЕО на Европейския парламент и 

http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2145
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2117
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=155
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2145
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2150
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Съвета относно признаването на професионалните квалификации. Текстът 

на законопроекта може да бъде намерен ТУК  

 
 Законопроект за ратифициране на Споразумението за 

стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и 
техните държави членки, от една страта, и Република Черна гора, от 

друга страна (№802-02-16/17.05.2008г) внесен от Министерския съвет. 
 

В заседанието на Комисията по европейските въпроси взе участие и г-жа 

Меглена Плугчиева – зам.-министър председател. Тя представи пред членовете на 
комисията информация относно състоянието и напредъка по финансовата рамка 

(оперативни програми, предприсъединителни фондове), както и относно набелязаните 
мерки за преодоляване на съществуващите слабости.  

 

На 22.05.2008 г. Комисията по земеделието и горите прие на второ четене 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите (№ 802-01-34, 

внесен от Министерски съвет на 26.03.2008 г.). Целта на законопроекта е да 
гарантира прякото действие на общностните регламенти, регулиращи производството, 

преработката, съхранението, транспортирането и употребата на фуражи, както и да 
уреди мерките по прилагането им.  С оглед ефективно прилагане на регламенти  

178/2002, 1829/2003, 1830/2003, 1831/2003, 882/2004 и 183/2005, законопроектът 
определя компетентните органи на национално ниво, техните правомощия и областите, 

подлежащи на контрол.  

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода от 19 до 23 май 2008 г. 

 
Външни отношения 

 
 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 

Регламент (EО) № 1638/2006 за определяне на общи разпоредби относно 
установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство - 

COM(2008)308 от 21.05.2008 г.Текстът на документа може да бъде намерен ТУК 
 

Енергетика 
 

 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Подобряване на 
енергийната ефективност чрез информационните и комуникационните технологии - 

COM(2008)241 от 13.05.2008 г. Текстът на документа може да бъде намерен ТУК 
 

Земеделие и развитие на селските райони 
 

 Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 
1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно 

подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на 

някои схеми за подпомагане на земеделски производители- COM(2008)247 от 
08.05.2008 г. Текстът на документа може да бъде намерен ТУК 

http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2148
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2163
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2163
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2163
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2163
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=161
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1581
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1570
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1583


Седмичен бюлетин Брой 2 

26 май 2008 г. 

 

Народно събрание 

Дирекция „Европейски съюз‖ 
6 

 

Информационно общество 

 
 Доклад на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския 

икономически и социален комитет и до Комитета на регионите - Доклад за 
окончателна оценка на прилагането на програмите МЕДИА плюс и МЕДИА-обучение 

(2001―2006 г.) и на резултатите от тях - COM(2008)245 от 08.05.2008 г. Текстът 
на документа може да бъде намерен ТУК 

 
Конкуренция 

 

 Доклад на Комисията - Табло за държавните помощи - Пролет 2008 - 
COM(2008)304 от 21.05.2008 г. Текстът на документа може да бъде намерен ТУК 

 
Правосъдие, свобода и сигурност  

 
 Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно 

разработването на второ поколение на Шенгенската информационна система - 
(ШИС ІІ) - Доклад за напредъка за периода юли – декември 2008 г - COM(2008)239 

от 07.05.2008 . Текстът на документа може да бъде намерен ТУК 

 
 Предложение за Регламент на Съвета за изменение на приложения А и Б към 

Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност - 
COM(2008)246 от 08.05.2008 г.Текстът на документа може да бъде намерен ТУК 

 
Рибарство и морско дело 

 
 Предложение за Регламент на Съвета за създаване на многогодишен план за 

запаса от херинга, разположен на запад от Шотландия и за риболовната дейност 

по експлоатация на този запас - COM(2008)240 06.05.2008 г.Текстът на документа 
може да бъде намерен ТУК 

 

 
 

Договор от Лисабон  
 

На 23 май 2008 г. парламентът на Германия одобри Договора от Лисабон. 

Документът без проблем получи подкрепата на необходимите две трети от гласовете в 
горната камера на германския парламент, която представлява правителствата на 16-те 

федерални провинции. „Договорът ще бъде „от полза за Европа― и „победа за Германия―, 
заяви германският канцлер Ангела Меркел. Повече информация за процеса на 

ратификация в държавите членки може да намерите ТУК  

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1574
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1582
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1567
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1572
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1573
http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_bg.htm
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург, 19 - 22 май 2008 г. 
 

19 май 2008 г. – понеделник, в пленума: екология и стратегия за потребителите 
 

Майската пленарна сесия в Страсбург започна с едноминутно мълчание в памет на 
загиналия полицейски служител при атентата на ЕТА в испанския град Алава. Основните 

акценти на заседанието бяха въвеждането на наказателни санкции за екологични 

престъпления и стратегията на ЕС за защита на потребителите. 
За повече информация натиснете ТУК  

 
20 май 2008 г. – вторник, в пленума 

 
Трима председатели - на Европейския парламент, на Европейската комисия и на 

Европейския Съвет откриха на специална церемония първия Европейски ден на морето. 
Освен морската политика за ЕС, депутатите обсъдиха борбата с дискриминацията, 

финансовите измами на някои фирми-съставители на справочници, заетостта и някои 

аспекти на автомобилния транспорт. Шокиращите събития от Неапол през последните дни 
станаха повод за дискусия за ситуацията на ромите в Европа.  

За повече информация натиснете ТУК  
 

21 май 2008 г. – сряда, в пленума: напредъкът на Турция, природните бедствия в 
Китай и Бирма 

 
Депутатите обсъдиха в сряда напредъка на Турция по пътя към членство в ЕС. 

Докладчикът Ria Oomen-Ruijten (ЕНП-ЕД, Холандия) призова 2008 година да бъде година 

на реформи. Европейският парламент одобри предложенията за по-строги мерки срещу 
престъпленията спрямо околната среда и обсъди природните катастрофи в Китай и 

Бирма. Депутатите поискаха повече информация от Комисията и Съвета за Глобалния 
договор за забрана на оръжията със съдържание на уран.  

За повече информация натиснете ТУК 
 

Европейският парламент гласува и два доклада, целящи осъвременяването на 
правилата за упражняване на професията автомобилен превозвач  (т. 42 от ГРП на НС 

2007 г.) и за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. 

Гласуването по третия доклад върху достъпа до пазара на автобусни услуги беше 
отложено. За повече информация натиснете ТУК  

 
 

22 май 2008 г.  – четвъртък, в пленума: фондация за обучение и ефективност на 
помощите 

 
В четвъртък евродепутатите дискутираха и одобриха доклада за Европейската 

фондация за обучение. Пленумът също дебатира по мерки за по-добра ефективност на 

европейските помощи за развиващите се страни и прие доклад по тази тема. Идеята е 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-29289-140-05-21-901-20080520STO29275-2008-19-05-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-29292-140-05-21-901-20080520STO29280-2008-19-05-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-29294-140-05-21-901-20080520STO29282-2008-19-05-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2008-0087+0+DOC+PDF+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2008-0087+0+DOC+PDF+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2008-0087+0+DOC+PDF+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/062-29459-140-05-21-910-20080520IPR29458-19-05-2008-2008-false/default_bg.htm
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процедурите за отпускане на помощи да се опростят, да се взимат предвид приоритетите 

и сроковете в страните-партньори и да се подобри борбата с корупцията. 

За повече информация натиснете ТУК 
 

 
 

60 години от конгреса в Хага 

На 24 май 2008 г. председателят на Европейския парламент Ханс-Герт 

Пьотеринг посети конференцията в Хага, която отбеляза 60-годишния 

юбилей от Конгреса на Европа. Историческият конгрес в Хага  от 1948 
година поставя  основите на обединението на следвоенна Европа. Той 

преминава под почетното председателство на Уинстън Чърчил. 
На конференцията в Хага политически лидери от ЕП, председателят на 

ЕК Барозу, председателят на Съвета Janez Janša и представители на гражданското 

общество ще обсъждат бъдещето на ЕС. 

Седмицата в Съвета  

19 май 2008 г. 

На 19 май 2008 г. в Брюксел се проведе 2867-то заседание на Съвета по 

земеделие и рибарство. На заседанието не беше постигнато очакваното политическо 
споразумение относно пускането на общия европейски пазар на продукти за растителна 

защита, тъй като някои държави-членки промениха първоначалните си позиции и не 

подкрепиха компромисния текст на Председателството. Това налага преразглеждането на 
досието от подготвителните органи на Съвета и повторното му разглеждане от Съвета на 

заседанието през месец юни тази година. В рамките на срещата министрите на 
земеделието на ЕС обсъдиха увеличението на цените на хранителните продукти през 

изминалите няколко месеца и изтъкнаха важността да се изгради рентабилна 
селскостопанска политика в развиващите се страни. Подчертана бе необходимостта от 

повече научни изследвания в областта на земеделието, както и да не се противопоставя 
хранителната на енергийната политика. По отношение на химическото обеззарязаване на 

месото повечето държави – членки, включително и България се обединиха около 

становището, че това е неприемливо на този етап. За повече информация натиснете ТУК 
 

21-22 май 2008г. 

На 21 и 22 май 2008 г. в Брюксел се проведе 2868-то заседание на Съвета по 

образование, младеж и култура, на което бяха обсъдени важни теми от областта на 
културата и аудиовизуалната политика.  

 В хода на дискусиите министрите представиха опита на своите страни и призоваха 
за общи мерки в борбата срещу незаконното сваляне на съдържание от интернет, 

както и за решаване на проблема с т. нар. "произведения сираци". Спешни 

действия са били поискани и по повод на  заплахата от възникване на нов 
тип монополи в мрежата.  

 Съветът прие заключения, свързани с европейския подход към медийната 
грамотност в цифрова среда. Рединг поясни, че новата директива на Европейската 

комисия за аудиовизуални медийни услуги налага задължение за медийна 
грамотност в държавите членки. Необходимо е да се развива способност за достъп 

до медиите, за разбиранe на съдържанието и обмена на добри практики. Това ще 
доведе до създаване на изключително важни способности у хората да развиват и 

споделят мнение по важни проблеми от обществен характер, смята Рединг. 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-25889-100-04-15-901-20080407STO25870-2008-09-04-2008/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/100468.pdf
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 Министрите обмениха мнения и за предложението за създаване на многогодишна 

програма на ЕС за защита на деца при използване на интернет и други 

информационни технологии  (т. 6 от ГРП на НС 2008 г.) Предвижда се тази 
програма да обхваща периода 2009-2013 г. и да има общ бюджет от 45 млн. евро. 

Основните й цели са да доведе до повишаване на информираността, гарантиране 
на безвредно съдържание в интернет и повишаване на познанията на 

подрастващите. Изтъкнато бе, че е спешна необходимостта да се сложи край на 
порнографията в мрежата.  

 В областта на културата бяха приети заключения на Съвета относно 
междукултурните познания, както и заключения на представителите на 

правителствата, заседаващи в рамките на Съвета, за работната програма за 

културата за периода 2008-2010 година.  
 

В края на заседанието, френските представители, чиято страна ще приеме 
председателството на ЕС на 1 юли за 6-месечен период, обявиха програмата си в 

областта на културата и аудиовизуалната политика за втората половина на 2008 година. 
Приоритет в нея е опазването на авторските права и творческото съдържание в 

цифровата среда. За повече информация натиснете ТУК  
 

Новини от Европейската комисия 

 Комисията очертава европейската ответна реакция, имаща за цел 

смекчаване на ефекта от покачването на цените на храните в световен 
мащаб 

На 20 май 2008 г. Европейската комисия прие съобщение, което представя потенциалните 

политически ответни реакции, имащи за цел смекчаване на ефекта от покачването на 
цените на храните в световен мащаб. Документът ще бъде обсъден в Европейския съвет 

на заседанието му на 19-20 юни. Съобщението анализира структурните и циклични 
фактори и предлага тристранна политическа ответна реакция, включително краткосрочни 

мерки в контекста на ,,здравния преглед― на Общата селскостопанска политика и в 
мониторинга на сектора за продажби на дребно; инициативи за увеличаване на 

снабдяването със селскостопански продукти и гарантиране осигуряването на храни, 
включително насърчаване разработването на надеждни бъдещи поколения биогорива; 

също така инициативи, които допринасят за глобалното усилие за справяне с 

въздействията от нарастването на цените върху бедните слоеве от населението. 
За повече информация натиснете ТУК 

 

 Държавна помощ: Комисията актуализира правилата относно гаранциите и 

предоставя опростени възможности за МСП 

Европейската комисия прие ново известие относно държавната помощ под формата на 

гаранции. Текстът установява ясни и прозрачни методи за изчисляване на елемента на 
помощ в гаранцията и предоставя опростени правила за МСП, включително 

предварително определени освободени премии (safe-harbour premiums) и единни ставки 

на премии за гаранции с малък размер. Новото известие бе предвидено в Плана за 
действие в областта на държавната помощ като част от усилията на Комисията за 

изясняване и опростяване на правилата относно държавната помощ. За повече 
информация натиснете ТУК 

 
 Държавна помощи: последният доклад показва, че държавите-членки 

дават повече помощи за опазване на околната среда 

 

http://www.parliament.bg/pub/ECD/COM_2008_106_BG_ACTE_f.pdf
http://www.parliament.bg/pub/ECD/COM_2008_106_BG_ACTE_f.pdf
http://www.parliament.bg/pub/ECD/COM_2008_106_BG_ACTE_f.pdf
http://www.parliament.bg/pub/ECD/COM_2008_106_BG_ACTE_f.pdf
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsRoom/latest.ASP?lang=21&cmsid=363
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/763&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/764&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
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Най-новият доклад на Европейската комисия за държавните помощи показва, че 

държавите-членки в нарастваща степен са използвали възможностите, предлагани от 

правилата на ЕС за държавните помощи, за да подпомагат проекти за опазване на 
околната среда. Разходите за държавни помощи за опазване на околната среда са се 

увеличили значително в ЕО през последните седем години, което отчасти се дължи на 
нарастването на облекченията или освобождаванията от екологични данъци. Това 

нарастване е в съответствие с усилията на Комисията да насърчи държавите-членки по-
добре да насочват тяхната помощ. С приемането през януари на нови насоки, които 

предлагат по-големи възможности за предоставяне на помощи за опазване на околната 
среда, Комисията очаква увеличение на броя на мерките в областта на околната среда, за 

които постъпва уведомление от държавите-членки. За повече информация натиснете ТУК  

 
 „Процесът от Барселона: Съюз за Средиземноморието“. Комисията 

представя предложения за засилване на партньорството между ЕС и 
средиземноморските му съседи 

 
Днес, 20 май, Европейската комисия изготви предложения за актуализиране на 

отношенията със средиземноморските си партньори чрез Процеса от Барселона: Съюз за 
Средиземноморието. Вследствие на решението, взето на пролетното заседание на 

Европейския съвет, комисар Фереро-Валднер представи схема на структурите на Процеса 

от Барселона: Съюз за Средиземноморието, чиято цел е отношенията на ЕС с партньорите 
от Средиземноморския регион да се активизират и да се поставят в центъра на 

общественото внимание. Тези структури включват създаването на секретариат и на 
постоянен комитет от представители на ЕС и на средиземноморските държави. 

Политическият документ съдържа също идеи за проекти, които биха представлявали 
осезаеми усилия за подобряване на живота и благосъстоянието на гражданите на 

региона. Тази последна инициатива подчертава постоянния ангажимент на ЕС към 
Средиземноморския регион, който е от изключително важно политическо и икономическо 

значение. Съдържащите се в съобщението предложения ще бъдат представени на първата 

среща на върха на Процеса от Барселона: Съюз за Средиземноморието на 13 юли 2008 г. 
в Париж. За повече информация натиснете ТУК 

 
 Подобряване на безопасността и на екологичните показатели на 

превозните средства 

 

Европейската комисия предлага от 2012 г. всички нови леки автомобили да бъдат 
снабдени със системи за електронно регулиране на устойчивостта (ESC) с цел радикално 

увеличаване на безопасността на превозните средства. Освен това от 2013 г. на 

камионите и другите тежкотоварни превозни средства следва да бъдат монтирани 
усъвършенствани системи за аварийно спиране и системи за предупреждение при 

неволно напускане на пътната лента. Миналата година Комисията вече направи 
предложение за задължително монтиране на леките автомобили на системи за ускорено 

спиране (BAS) с цел защита на пешеходците. Тези мерки ще намалят с около 5000 броя 
на смъртните случаи, дължащи се на пътнотранспортни произшествия. Същевременно 

Комисията предлага задължителното въвеждане от 2012 г. на гуми с ниско съпротивление 
при търкаляне, което значително ще намали потреблението на гориво и емисиите от CO2, 

и може да намали и шума, като едновременно с това се запазва висока степен на 

безопасност. Гумите с ниско съпротивление при търкаляне ще намалят емисиите на CO2 с 
до 7 грама на км, като по този начин ще допринесат значително за изпълнение на 

стратегията за намаляване на емисиите от CO2 от леките автомобили, приета през 
февруари 2007 г. Разходът на гориво и емисиите от CO2 ще бъдат намалени още повече 

чрез предложеното въвеждане на системи за следене на налягането в гумите. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/771&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/774&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
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Предложението на Комисията ще доведе и до отмяна на повече от 150 съществуващи 

директиви, като те бъдат заменени само с един регламент, който е пряко приложим в ЕС и 

се основава на хармонизираните стандарти на ООН. За повече информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития в европейските институции 

 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
  

 
Церемония по връчването на Световните енергийни награди в ЕП в Брюксел 

 
Деветото издание на Световните енергийни 

награди за местни екологични проекти ще се състои 
на 26 май 2008 г. в пленарната зала на ЕП в 

Брюксел. Проекти от цял свят, подкрепящи 

използването на екологично чисти и възобновяеми 
енергийни източници, ще се състезават в пет 

различни категории: Земя, Въздух, Вода, Огън и 
Младост. Председателите на Парламента, Комисията 

и Съвета Hans-Gert Pöttering, José Manuel Barroso и 
Janez Janša ще участват във връчването на 

наградите. 
 

Водеща на церемонията ще бъде актрисата 

Дезире Нобюш, а сред гостите ще бъдат бившият 
Генерален секретар на ООН Кофи Анан, бившият 

министър на околната среда на Индия Манека 
Ганди и индийската филмова звезда Аамир Хан. 

Михаил Горбачов ще получи награда за цялостен 
принос. 90-минутната церемония ще включва 

изпълнения на Дион Уоруик, Дзукеро и Аланис 
Морисет. 

 

  Световните енергийни награди се връчват на 
местни и регионални проекти, които допринасят за 

пестенето на енергия, опазване на околната среда 
или снабдяването с основни ресурси като вода или 

електричество на отдалечени и бедни общности. Общо 109 страни участват в изданието 
на наградите за 2008 г. Председател на журито е Манека Ганди. 

За повече информация натиснете  ТУК  
 

 

 
Заседания на комисии на ЕП  

 
понеделник, 26 май 2008 г. - вторник, 27 май 2008 г.  

 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Дневен ред  
 

Комисия по конституционни въпроси 

 
Световните енергийни награди ще 

бъдат връчени на 26 май в ЕП 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/786&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-29639-140-05-21-909-20080521IPR29589-19-05-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AGRI-OJ-20080526-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
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Дневен ред 

 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Дневен ред 

 
понеделник, 26 май 2008 г. - сряда, 28 май 2008 г.   

 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните  

Дневен ред  
 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Дневен ред  

 

вторник - сряда, 27- 28 май 2008 г. 
 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

Дневен ред 
 

Комисия по развитие 
Дневен ред  

 
Комисия по международна търговия 

Дневен ред  

 
вторник - четвъртък, 27- 29 май 2008 г. 

 
Комисия по външни работи 

Дневен ред  
 

сряда, 28 май 2008 г. 
 

Комисия по транспорт и туризъм 

Дневен ред  
 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Дневен ред  

 
Комисия по рибно стопанство 

Дневен ред  
 

сряда -  четвъртък, 28-29 май 2008 г. 

 
Комисия по заетост и социални въпроси 

Дневен ред  
 

Комисия по бюджети  
Дневен ред 
 

Комисия по регионално развитие 
Дневен ред 

 
Комисия по правни въпроси 

Дневен ред 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFCO-OJ-20080526-1+02+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+FEMM-OJ-20080526-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20080526-1+03+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+IMCO-OJ-20080526-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ITRE-OJ-20080527-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+DEVE-OJ-20080527-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+INTA-OJ-20080527-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFET-OJ-20080527-1+03+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+TRAN-OJ-20080528-1+04+DOC+WORD+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20080528-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PECH-OJ-20080528-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+EMPL-OJ-20080528-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+BUDG-OJ-20080528-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+REGI-OJ-20080528-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+JURI-OJ-20080528-1+01+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
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четвъртък, 29 май 2008 г. 

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Дневен ред  

 
Комисия по международна търговия 

Дневен ред  
 

четвъртък, 29 май 2008 г. 
 

Временна комисия по измененията на климата  

Дневен ред  

 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
неделя и понеделник, 25–26 май 2008 г. 

 
На 25 и 26 май 2006 г. в Марибор ще се проведе неформална среща на министрите 

по земеделие и рибарство на държавите членки на ЕС.  
За повече информация натиснете ТУК  

 

понеделник и вторник, 26-27 май 2008 г.  
 

На 26 и 28 май 2008 г. в Брюксел ще се проведе заседание на Съвета по общи 
въпроси и външни отношения  

Дневен ред на Съвета по общи въпроси 
Дневен ред на Съвета по външни отношения 

  
Повече информация по точките от дневния ред може да намерите ТУК  

 

четвъртък и петък, 29-30 май 2008 г.  
 

На 29 и 30 май 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2871-то заседание на Съвета по 
конкурентоспособност. 
За повече информация натиснете ТУК  
 

 

Предстоящи събития в Европейската комисия 
 
 Oколна среда: Kомисията обявява награда за Eвропейска зелена столица 

Европейската комисия обявява нова годишна награда за Европейска зелена столица, с 
която всяка година ще се удостоява град, който играе водеща роля за създаване на чиста 

околна среда за своите граждани. Тържественото откриване ще се състои на 22 май 
2008 г. от 18.00 часа в Комитета на регионите в Брюксел, където комисар Димас ще 

подпише декларация за установяване на схемата за присъждане на наградата съвместно с 

г-н Пади Бърк — кмет на Дъблин и председател на Съюза на столичните градове от 
Европейския съюз. Градовете ще могат да подадат по електронен път заявление за 

участие в конкурса за наградата за Европейска зелена столица за 2010 г. и 2011 г. Г-н 
Юрий Ратас — бивш кмет на Талин и настоящ заместник-председател на естонския 

парламент, който основа наградата през май 2006 г., също ще бъде сред присъстващите 
кметове. Всеки европейски град с население над 200 000 жители може да участва, а 

градовете победители за 2010 г. и 2011 г. ще бъдат селекционирани от жури по-късно 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20080529-1+02+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+INTA-OJ-20080529-1+01+DOC+WORD+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/activities/common/meetCal/calSearch/agenda.do?meetingNumber=8004815&agendaLanguage=bg
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/download_docs/May/0525AGRIFISH_kmet_nef/018bilten.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100585.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100592.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100518.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/100472.pdf
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тази година. Наградата има за цел да способства за това големите европейски градове да 

станат по-привлекателни и хигиенични места — „подходящи за живеене―. Обявяването на 

наградата съвпада със Световния ден на биоразнообразието. 

За повече информация натиснете ТУК  

 

 
Инициативи на ЕС  
 
Демокрация –Диалог – Дебати 

 
Помогнете ни да определим насоката на дебата за бъдещето на Европа. Участвайте в 

дебатите и споделете мнението си за предизвикателствата пред Европа днес.  

Смятате ли, че тя върви в правилната посока? Внасят ли институциите промени там, 
където наистина е важно? Не се ли намесват те твърде често в някои маловажни области 

и твърде рядко в други – като гарантирането на работните места и защитата на 

потребителите? Каква е позицията ви в дебата за климатичните промени? 

Къде според вас са границите на Европа? Възползвайте се от възможността да дадете 

своя принос при очертаването на пътя пред нас. 

За повече информация натиснете ТУК  

 
 

 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/779&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/debateeurope/index_bg.htm
mailto:eubulletin@parliament.bg

