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Тема на седмицата 
 
Европейската икономика силно засегната от световната криза 

 
Комисията очаква спад в икономиките в ЕС и 
еврозоната с почти 2 % през 2009 г. преди 
относително стабилизиране през 2010 г.  
 Комисията намалява прогнозните стойности за 
икономически растеж, след като стана явен размерът 
на финансовата криза и на последвалата световна 
рецесия. 
 По оценки на Комисията икономическият 
растеж се е понижил на около 1 % през 2008 г. за ЕС 
и за еврозоната (от малко под 3 % за 2007 г.). 
Последните прогнози показват, че през 2009 г. 

реалният БВП ще се понижи с почти 2 % за двете зони преди да нарасне отново с около 
0,5 % през 2010 г. Тези стойности са по-ниски от прогнозираните през есента. 
 Очаква се безработицата в ЕС да нарасне след съкращаването на около 3,5 млн. 
работни места. Според прогнозите през 2009 г. нейното равнище ще достигне 8¾% в ЕС 
(9¼% в еврозоната) и ще се повишава и през 2010 г. 
 Публичните финанси също ще бъдат засегнати. По груби изчисления се очаква 
бюджетният дефицит на страните от ЕС да се увеличи повече от двойно, от 2 % от БВП 
през 2008 г. на 4½ % през 2009 г. (от 1¾ % на 4% в еврозоната). В резултат няколко от 
страните на ЕС ще надхвърлят или ще останат над максимално определената за ЕС 
стойност на дефицита от 3 % от БВП. През 2010 г. се очаква допълнително влошаване на 
състоянието на бюджета. 
 От друга страна инфлационният натиск отслабва бързо сред колебанията в цените 
на стоките. Темпът на нарастване на потребителските цени сега се очаква да спадне от 
3,7 % през 2008 г. в ЕС (3,3 % в еврозоната) до около 1 % през 2009 г. и малко под 2 % 
през 2010 г. (в ЕС и в еврозоната). 
 Обикновено Комисията публикува икономически прогнози четири пъти годишно - 
изчерпателни прогнози през пролетта и есента и по-кратки прогнози през февруари и 
септември. Предвид резкия икономически спад обаче настоящата междинна прогноза е 
разширена. Прогнозата включва всички държави-членки на ЕС, повече променливи от 
обикновено и обхваща пълен двугодишен период. Следващата цялостна прогноза ще бъде 
оповестена на 4 май 2009 г. 

Още за финансовата и икономическа криза . 

Икономическа прогноза на ЕС  
Съобщение на Европейската комисия  

Повече по темата  

 Стимулиране на икономиката  

 Споразумение в Брюксел за климата и икономиката  
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  Председателят на Народното събрание 
Георги Пирински прие на 19 януари 2009 г. 
бившия министър на външните работи на 
Франция Ролан Дюма и другите участници от 
френска страна в проявите, свързани с 20-та 
годишнина от посещението на президента на 
Франция Франсоа Митеран в България. В 
разговора от българска страна участваха и 
народните представителки Анастасия Мозер и 
Ася Михайлова. 
 От френска страна бяха споделени 
впечатления за огромните промени, настъпили 

в България през изминалите две десетилетия. Ролан Дюма, сам участвал в посещението 
през 1989 г., прояви интерес към работата на българския парламент като институцията, 
призвана да гарантира и развива демократичните основи на управление и 
функциониране на обществото. 
 В отговор председателят на Народното събрание и участничките от българска 
страна запознаха гостите с развитието на парламентарното управление в страната и 
предизвикателствата, пред които то е изправено. Особено бе подчертано значението на 
връзките с парламента на Франция, както и задоволството от посещението на г-н Дюма и 
неговите колеги у нас. 
 Ролан Дюма информира от своя страна за законодателната дейност на френския 
парламент, за отговорностите и отношенията между институциите във Франция и сподели 
своя опит като дългогодишен парламентарист. 
 Бе споделено разбирането за необходимостта в съвременните условия да се 
преодолява дистанцията между парламент и граждани, те да се привличат към активно 
участие в политическия живот. 

Предстоящи събития  
 
понеделник, 26 януари 2009 г. 
 
Депутати, лекари, експерти и пациенти ще обсъдят в парламента перспективите 
в превенцията на онкологичните заболявания в България 
 
 „Ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в Република България: 
постижения и перспективи в превенцията на рака на маточната шийка” е темата на 
кръгла маса, която инициират на 26 януари 2009 г. народните представители от 
Парламентарния консенсус за борба със социалнозначими заболявания. Съорганизатори 
на форума, който е под патронажа на председателя на Народното събрание Георги 
Пирински, са Българският национален раков регистър, Българската асоциация по 
онкогинекология, Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели, 
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Европейската асоциация за рак на маточната шийка и Европейската коалиция на 
пациентите с рак. 
 Дискусията ще бъде открита в 15.00 часа в зала „Изток” на парламента. Прочетено 
ще бъде приветствие от председателя на Народното събрание Георги Пирински. 
 На кръглата маса, която е в рамките на Европейската седмица за предпазване от 
рак на маточната шийка, министърът на здравеопазването Евгений Желев ще представи 
проектите на Национална антиракова програма и Национална скринингова програма. 
Евродепутатът Алоиз Петерле ще говори за политиките и мерките за превенция на 
онкологичните заболявания в Централна и Източна Европа. 
 Националният консултант по онкогинекология доц. Никола Василев ще запознае 
участниците във форума с Национална консенсусна декларация на Научното дружество 
по онкогинекология за превенция на рака на маточната шийка в България. Върху ролята 
на пациентските организации като двигател на позитивните промени ще се спре 
председателят на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели 
Евгения Адърска, а британският депутат Том Макнали ще коментира българските 
политики и мерки за превенция на онкологичните заболявания. 
 На форума заместник-председателят на парламентарната здравна комисия Нигяр 
Джафер ще представи резултатите от работата на Парламентарния консенсус за борба 
със социалнозначими заболявания. 

 

Годишна работна програма  

 
 На 22 януари 2009 г. Комисията по гражданското общество и медии разгледа  
т. 6 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2008 г.) – Решение за стартиране на Програма за защита на 
децата, използващи интернет и новите медии (2009-2013 г.) – COM (2008) 106, 
внесена на 29.10.2008 г. Целта на предложението е да се създаде Общностна програма за 
насърчаване на по-безопасно използване на интернет и на други комуникационни 
технологии, с особено внимание за децата, както и за борба с незаконното и вредното 
онлайн съдържание. Програмата е известна като „по-безопасен интернет”. Тя обхваща 
период от 5 години, от 1 януари 2009 г. с предложен бюджет от 55 млн. евро. 
 За да се постигнат целите на програмата са предвидени следните четири действия 
: намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното поведение в онлайн среда; 
насърчаване на по-безопасна онлайн среда; осигуряване на обществена осведоменост; 
създаване на база от знания. Комисията по гражданското общество и медии  прие 
становище, в което  изразява своята подкрепа за Европейската  програма за защита на 
децата, използващи интернет и новите медии (2009-2013 г.), която   се прилага от 1 
януари 2009г. 
  
 На свое заседание на 22 януари 200 9г. Комисията по европейските въпроси 
разгледа т. 15, т. 18 и т. 20 от Годишната работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2008 г.)  

 т. 18 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008 г.) - - предложение за Регламент относно 
Европейското частно дружество – 2008/0130 (CNS), № 803-01-
78/29.10.2008 г. 

 Предложението за регламент относно Европейското частно дружество (Societas 
Privata Europaea) е част от пакета мерки, насочени към подкрепа на малките и средни 
предприятия, наречени „Европейски акт за малките предприятия” (Small Business Act for 
Europe (SBA)). Предложението създава нова европейска правна форма, която улеснява 
учредяването и функционирането на Единния пазар на малките и средните предприятия и 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=173
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
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повишава тяхната конкурентноспособност. Комисията по европейските въпроси  прие 
становище, в което  посочва, че предложението за регламент урежда една нова гъвкава 
дружествена форма, която ще улесни функционирането на българските малки и средни 
предприятия в Единния пазар и ще подобри търговските им резултати и тяхната 
конкурентоспособност, както и че е съобразена с интересите на страната и следва  да 
бъде подкрепена. 

 т.15 от  Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008 г.) - проект на решение на Съвета относно 
укрепване на Евроюст, което изменя и допълва Решението на Съвета 
2002/187/JHA от 28 февруари 2002, изменено от Решение 2003/659/HJA, 
което установява Евроюст с оглед засилване борбата с тежките 
престъпления, № 803-01-78/29.10.2008 г.  

 Разглежданият проект на решение на Съвета е съвместна инициатива на група от 
14 държави-членки (Словения, Франция, Чехия, Швеция, Испания, Белгия, Полша, 
Италия, Люксембург, Холандия, Словакия, Естония, Австрия и Португалия), с което се 
изменя и допълва решението на Съвета 2002/187/JHA  с оглед укрепване и засилване 
ролята на Евроюст, най-вече в борбата с тежката организирана престъпност. 
Предложението е продиктувано от констатираната нужда от разширяване на функциите и 
капацитета на Евроюст след извършения анализ на пет годишното  му функциониране. 
Комисията по европейските въпроси прие становище, в което подкрепя проекта за 
Решение на Съвета относно укрепване на Евроюст. 

 т.20 от  Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008 г.) – проект  на Директива на Съвета за 
изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените 
ставки на данък добавена стойност (COM(2008)428, № 803-01-
86/27.10.2008 г.   

 Предложението на Европейската комисия за проект на Директива на Съвета,  
изменяща Директива 2006/112/ЕО по отношение на  намалените ставки на ДДС  има за 
цел да  гарантира равни възможности за държавите- членки, както и повече прозрачност, 
последователност и безпроблемно функциониране на вътрешния пазар по отношение на 
намалените ставки на ДДС. Европейската комисия предвижда влизането в сила на новата 
директива от 1 януари 2011 г.,  ако бъде одобрена от всички държави-членки на ЕС. В 
Рамковата позиция на българското правителство по предложения проект се изтъква, че в 
момента в Съвета на ЕС текат паралелно два отделни дебата относно намалените ставки 
за ДДС: единият е принципен, относно рамката на една цялостна реформа на структурата 
на ДДС ставките, в това число и по намалените ставки, другия дебат е конкретен, относно 
мерките, които Европейската комисия трябва да предприеме спешно, най-вече за 
извършване на необходими технически и други корекции и за приравняване на статута на 
всички държави-членки – нови и стари. В Рамковата позиция се казва, че тези два дебата 
трябва ясно да се разграничават и да не се използва вторият дебат за да се налагат 
определени тенденции преди да са взети принципните решения по първия, големия дебат 
за структурата на ДДС ставките. Комисията по европейските въпроси прие становище, в 
което препоръча  на правителството да  поддържа позицията, според която не бива да се 
приемат общи разпоредби за задължителни намалени ставки по ДДС, и също  така да не 
се разширява необосновано кръгът от стоки и услуги, които могат да се облагат с 
намалени ставки, тъй като това създава допълнителни претенции за въвеждане на такива 
ставки в държавите-членки. 
 
 На 29 януари 2009 г. Комисията по здравеопазването ще разгледа рамкова 
позиция на Министерски съвет по т. 33 от Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз /2008 г./ – Директива 
относно стандартите за качество и безопасност на даряването, набавянето, 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=164
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изпитването, съхраняването, транспортирането и идентифицирането на 
човешките органи, № 903-01-7, внесена на 21.01.2009г. 
 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 21 януари 2009 г. Комисията по икономическата политика прие на първо 
четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията, Вх. № 902-
01-2, внесен от Министерски съвет на 09 януари 2009 г. Със законопроекта се предлага 
приемането на разпоредби, осигуряващи съответствието на българското законодателство 
с директиви 80/181/ЕИО, 71/316/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 71/317/ЕИО, 74/148/ЕИО, 
86/217/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 75/107/ЕИО, 76/211/ЕИО, 2007/45/ЕО.   

 
На 22 януари 2009 г. Комисията по правни въпроси прие на първо четене 

законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, Вх. № 902-01-5, 
внесен от Министерски съвет на 9 януари 2009 г. С предлаганите промени НК се 
привежда в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за защита на правата на човека 
и основните свободи, с предстоящото ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа 
за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, както и с 
Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.  

 
На свое заседание на 22 януари 2009г. Комисията по европейските въпроси 

разгледа проект на Закон за платежните услуги и платежните системи,   № 802-01-94, 
внесен от Министерския съвет на 9 декември 2008 г. В законопроекта се уреждат правния 
режим на пет категории доставчици на платежни услуги: а) банки; б) дружества за 
електронни пари; в) платежни институции; г) Европейската централна банка и 
националните централни банки на държавите членки, когато не действат в качеството си 
на органи на парична политика или на органи, осъществяващи публичноправни функции; 
д) лица, които имат право да предоставят пощенски парични преводи съгласно Закона за 
пощенските услуги. Нов момент, както за националното законодателство, така и за 
правото на Общността  е, че платежните институции, които са доставчици на платежни 
услуги  подлежат на лицензиране и надзор от националните регулатори на държавите-
членки. В тази връзка се въвежда изискване  за начален и собствен капитал на 
платежните институции, както и за възможност да осъществяват дейността си, както 
пряко, така и чрез клон, представител  или  подизпълнител.  Със законопроекта се цели 
въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2007/64/ЕО, на  
Директива 2000/46/ЕО и на Директива 98/26/ЕС.  

 Комисията по европейските въпроси одобри на първо четене проект на 
Закон за изменение и допълнение на  Наказателния кодекс, № 902-01-5, внесен от 
Министерския съвет на 9 януари 2009 г.  

 Комисията по европейските въпроси прие на първо четене и проект на 
Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 
№ 902-01-7, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2009 г. В законопроекта се 
предвижда поканата за свикване на общото събрание на акционерите да се обявява по 
начин, който осигурява бърз достъп до нея на всички акционери в рамките на целия 
Европейски съюз. Въвежда се задължение за  дружествата да публикуват на своята 
интернет страница поканата и материалите за общото събрание. Новост в уредбата, която 
съответства на правилата на Директива 2007/36/ЕО, насочена към осигуряване на лесен 
и удобен начин за участие и гласуване в общото събрание, включително при 
трансгранично гласуване, е възможността участието в общото събрание на публичното 
дружество да се осъществява по електронен начин, включително и чрез използване на 
информационна агенция или друга медия, с цел  гарантиране, че поканата  ще бъде 
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ефективно разпространена до възможно най-широк кръг лица. В съотвествие с 
изискванията на Директива 2007/36/ЕО, законопроектът задължава публичните 
дружества да осигурят на акционерите възможност да упълномощят лице и чрез 
използването на електронни средства, което да ги представлява в общото събрание. 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 
 
Външни отношения 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на 
Европейската общност и временното прилагане на Евро-средиземноморското 
споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една 
страна и Сирийската Арабска Република – Предложение за РЕШЕНИЕ относно 
заключението на Евро-средиземноморското споразумение между Европейските 
общности и техните държави-членки, от една страна и Сирийската Арабска 
Република - COM(2008)853 Досие на документа 

 
Енергетика 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета 
във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за 
отмяна на Директива 2003/55/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на 
природен газ - COM(2008)907 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета 
във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаването на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори - 
COM(2008)908 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета 
във връзка с приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
оттегляне на Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на 
електроенергия -  COM(2008)904 Досие на документа 

 ПРОЕКТ НА СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ - Извеждане от експлоатация на ядрени инсталации и управление на 
радиоактивни отпадъци: управление на отговорностите по ядрени въпроси, които 
произтичат от дейностите на Съвместния изследователски център (СИЦ), 
провеждани съгласно Договора за Евратом - COM(2008)903 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 
декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите - COM(2008)905 
Досие на документа 

 
Околна среда 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно временната забрана за употреба и 
продажба в Унгария на генетично модифицирана царевица (Zea mays L. линия 
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MON810), експресираща гена Bt cry1Ab, съгласно Директива 2001/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета - COM(2009)12 Досие на документа 

  
Правосъдие, свобода и сигурност 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на третите страни, чиито 
граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на 
държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване 
- COM(2008)761 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, 
компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е 
подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или от лице 
без гражданство - COM(2008)820 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с 
оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за 
разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от 
държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] - 
COM(2008)825 Досие на документа 

 
Рибарство и морско дело 

 ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА 
относно усилията на държавите-членки през 2007 г. с оглед постигане на устойчив 
баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов - COM(2008)902 
Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2007 г.) - COM(2009)6 Досие на документа 

 
Статистика 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО 
ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ОБЩНОСТТА 
2003—2007 Г. - COM(2009)1 Досие на документа 

 
Транспорт 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета по 
приемането на Регламент на Европейския парламент и Съвета относно общи 
правила за достъп до пазара на услуги, извършвани с автобуси - COM(2008)913 
Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета по 
приемането на Регламент на Европейския парламент и Съвета относно общи 
правила за достъп до пазара на международен автомобилен превоз на товари - 
COM(2008)673 Досие на документа 

 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 Регламент на Европейския парламент и Съвета за 
установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени 
за упражняване на професията на автомобилен превозвач - COM(2008)914 Досие 
на документа 
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 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за 
оценката на прилагането на директивата за повишаване на сигурността на 
пристанищата - COM(2009)2 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО 
ПРИЛАГАНЕТО НА НАСОКИТЕ НА ОБЩНОСТТА ЗА 2004—2005 ГОДИНА ЗА 
ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА - Съгласно член 18 от Решение 
1692/96/EО - COM(2009)5 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на 
морския транспорт до 2018 г. - COM(2009)8 Досие на документа 

 
Търговия 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното 
прилагане на Междинното споразумение за партньорство между Европейската 
общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга - 
COM(2008)858 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Междинното споразумение 
за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от 
Тихоокеанския басейн, от друга - COM(2008)857 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на 
междинното споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за 
икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една 
страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга - 
COM(2008)863 Досие на документа 

 
 

Договор от Лисабон  
 
Полша и Чехия не бързат с ратификацията на Лисабонския договор 
 

 Ратификацията на Лисабонския договор в чешкия сенат ще бъде 
„много проблематична", ако не бъдат приети европейските протоколи, 
обещани на ирландците за провеждането на повторен референдум, каза 
за EUobserver ръководителят на комисията по въпросите на ЕС на 
чешкия сенат, Лудек Сефциг. Бивш член на Европейския парламент и 
настоящ чешки сенатор от консервативната партия ODS, Сефциг 

присъства на съвместен дебат на националните парламенти в Брюксел в понеделник 
относно политиките на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи.  
 Той заяви, че чешкият парламент временно е спрял ратификацията на Лисабонския 
договор поради някои процедурни въпроси в двете камари и, свързани с правомощията 
на законодателя се обръща към съда на Европейските общности.  
 „Прекъснахме ратификационната процедура, защото сега, след ирландското „не" 
имаме повече време за дискусии да подготвим собствени процедурни правила и в двете 
камари. Ще продължим ратификацията след два месеца. През това време ще приключим с 
измененията си", обясни Сефциг.  
 Обсъжданият въпрос е трансфера на пълномощия, особено в областта на 
вътрешните работи и правосъдието от национално на европейско равнище, като и други 
сенатори се боят, че решенията могат да бъдат взимани зад затворени врати и без 
контрол от страна на парламента.  
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 „Можем да се възползваме от това време, за да обясним на народа и на 
представителите и на двете камари какво означават тези промени. Много от депутатите, 
особено тези в Сената, за против Лисабонския договор, защото не го виждат като начин 
за преодоляването на демократичния дефицит и намират Договора от Ница за по-
демократичен от Лисабонския", изтъкна Сефциг.  
 Въпреки това Сенатът е склонен да подкрепи и приеме Лисабонския договор, ако 
протоколите, обещани на ирландците през декември бъдат приети и станат „валидни за 
всички държави-членки", каза той. „В противен случай приемането на Лисабонския 
договор от чешкия сенат ще бъде много проблематично", предупреди Сефциг.  
 Полша също няма да приключи последната стъпка по ратификацията на 
Лисабонския договор на ЕС, докато Ирландия не проведе втори референдум по 
документа, потвърди полският президент. Като отбеляза, че страната няма намерение да 
се превръща в препятствие за ратификацията на текста в блока, Лех Качински каза, че 
ще подпише договора само след като ирландците кажат „да" в референдума, насрочен за 
есента. Той определи очаквания вот като „свещено право на ирландската нация".  
 Освен Ирландия, Полша и Чехия, Германия също не е приключила ратификацията 
на договора в очакване на решение на върховния съд относно текста. Еurope.bg, 21 
януари 2009 г.  

  

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
ЕС разбира ли Русия? 
 

 
 Газовата криза и Грузия надвиснаха като тежки 
облаци над отношенията ЕС-Русия. Спирането на руския 
газ за много европейски домове и предприятия (сред 
които едни от най-потърпевшите бяха българските) е 
последният завой в развитието на отношенията ЕС-
Русия. Връзките с Русия са един от компонентите, които 
ЕС взема под внимание при оформянето на много 
европейски вътрешни и външни политики: военните 
действия на Русия срещу Грузия през август миналата 
година предизвикаха силна реакция и доведоха до 
договореното с посредничеството на ЕС прекратяване на 

огъня.  
 Статутът на Косово и бъдещото разширяване на ЕС към Западните Балкани също са 
сред ключовите геополитически въпроси. Енергийната сигурност и търговията са други 
важни теми, които засягат пряко европейските граждани. 
 Европейските депутати работят по тези теми всекидневно, независимо дали става 
въпрос за дебати по въпросите на външната политика, за петиции на граждани (Северен 
поток, Nordstream) или за законодателни предложения. Ето някои реакции на европейски 
депутати по време на дебати в ЕП. За повече информация натиснете ТУК  
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Седмицата в Съвета  

19 януари 2009 г.  

На 19 януари 2009 г. в Брюксел се проведе 2918-то заседание на Съвета по 
земеделие и риболов. Министърът на земеделието Петр Гандалович  представи 
работната програма на чешкото председателство в областта на земеделието и 
риболова. Съветът проведе политически дебат по предложението за регламент за 
определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен 
материал и изделия от дървен материал. Съветът приключи своята работа във връзка с 
приемането на две решения относно пускането на пазара на продукти, съдържащи или 
произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица (Т45) и на 
карамфил (Dianthus caryophyllus L. lignée 123.8.12), генетично модифициран за 
баграта на цвета. Комисията вече има възможност да приеме окончателно двете решения. 
Съветът прие с квалифицирано мнозинство пакета от законодателни актове, 
произтичащи от „здравния преглед” на Общата селскостопанска политика /т. 10 
от ГРП на НС-2008 г./ Чрез него се въвеждат някои важни изменения в ОСП, които имат 
за цел опростяването на схемата за единно плащане и повишаване на ефикасността, за 
да се осигури по-добро адаптиране на селскостопанската продукция към пазарните 
реалности и да бъдат посрещнати новите предизвикателства като изменението на 
климата, възобновяемата енергия, управлението на водите и опазване на 
биоразнообразието в рамките на програмите за развитие на селските райони. За повече 
информация натиснете ТУК  

 

20 януари 2009 г.  

На 20 януари 2009 г. в Брюксел се проведе 2919-то заседание на Съвета по 
икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/. Чешкото председателство 
представи основните приоритети в програмата си, сред които са стриктното 
прилагане на Пакта за стабилност и растеж и Лисабонската стратегия, устойчивост и 
качество на публичните финанси, както и продължаване на започнатите дискусии по 
въпросите, свързани с ДДС облагането и изменението на климата. Председателството ще 
положи усилия да бъдат финализирани преговорите по ключови досиета в банковия и 
застрахователния сектор - Директивата за капиталовите изисквания и съответно проекта 
Платежоспособност 2. Паралелно с дискусиите на международно ниво председателството 
ще обсъжда и реформата в регулаторната рамка за европейските финансови пазари. 
Предвид новите икономически прогнози, публикувани от Комисията, според които 
икономическият спад ще се запази в рамките на първата половина на 2009 г., Съветът 
обсъди мерките, предприети за възстановяване на доверието и за подпомагане на 
растежа. Въпреки че действията, предприети от правителствата на държавите от ЕС, са 
допринесли за стабилизирането на финансовите пазари, Съветът подчерта значението на 
възстановяването на нормалното функциониране на каналите за отпускане на кредити. 
Министрите отчетоха изпълнението на плана за възстановяване на икономиката, одобрен 
от Европейския съвет през декември и обмениха мнения по последващите действия, които 
изискват провеждане на структурни реформи за повишаване на устойчивостта и 
потенциала за растеж на европейските икономики. Съветът одобри финансова помощ 
от 3,1 милиарда евро за Латвия като част от пакет, предоставян от Международния 
валутен фонд, Световната банка, ЕБВР и някои европейски страни, за подпомагане на 
капиталовите и финансови пазари чрез подкрепа на платежния баланс в средносрочен 
план. Съветът прие заключения относно банковия капитал и относно инвестиционната 
рамка, създадена през 2008 г. за страните от Западните Балкани. Това беше първото 
заседание на ЕКОФИН след присъединяването на Словакия към евро зоната.За повече 
информация натиснете ТУК  

http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/newsRoom/related.asp?BID=100&GRP=14667&LANG=1&cmsId=339
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350
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 По-високи оценки за иновациите в ЕС 
 

ЕС подобрява резултатите си в научните 
изследвания. Според проучване на ЕС Европа 
догонва в сферата на иновациите основните си 
икономически конкуренти - САЩ и Япония. 
Швейцария е на първо място по иновации, следвана 
от Швеция, Финландия, Германия, Дания и 
Обединеното кралство. Резултатите на тези шест 
страни са доста по-високи от тези на други 
европейски държави и на ЕС като цяло. Сред 
показалите най-голямо подобрение са някои 

новоприети страни членки - по-специално Кипър, Румъния и България, въпреки че 
техните резултати остават под средното за Съюза ниво. Тези тенденции са очертани в 
Резултати в областта на европейските иновации за 2008 г . За повече информация 
натиснете ТУК  

 
 По-леко плаване между пристанищата в ЕС 

 
Над 1200 търговски пристанища са пръснати по около 
100 000 км европейски брегове и много от тях 
получават средства от ЕС.  

Комисията представи план за опростяване на 
митническите процедури за кораби, пътуващи между 
пристанища в ЕС – стъпка напред към морско 
пространство без граници. Камионите и товарните 
влакове от години пътуват безпрепятствено из ЕС, но 
не и корабите. Дори ако пътуват директно от една 

страна от ЕС към друга, корабите трябва да преминат през митница, а това е скъп процес, 
който води до големи закъснения. Европейската комисия предлага план за опростяване 
на процеса . Той включва няколко законодателни мерки за намаляване на 
формалностите и препоръки за намаляване на административните такси.  За повече 
информация натиснете ТУК  

 Европейската група по етика (ЕГЕ) моли Европейската комисия да заложи 
етичните принципи в селскостопанската политика 

   На 21 януари 2009 г. Европейската група по етика (ЕГЕ) се срещна с Мариан Фишер 
Бьол, комисар по селското стопанство и развитието на селските райони, за да представи 
основните препоръки от становището на групата относно етичните аспекти на съвременните 
тенденции в селскостопанските технологии. По искане на председателя Барозу през 
декември ЕГЕ прие становище по етичните аспекти на съвременните тенденции в 
селскостопанските технологии, за да се даде отговор на новите предизвикателства и 
възможности пред селскостопанския сектор в ЕС. Групата реши да съсредоточи своето 
внимание основно върху селскостопанските технологии и методи за първично производство 
на храни от растителен произход. За повече информация натиснете ТУК  

 
 Европейски фонд за интегриране на граждани на трети страни 2007—2013 
г. — България  
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 На 22 януари 2009 г. Комисията прие многогодишната програма към Европейския 
фонд за интегриране на граждани на трети страни за България за периода 2007—2013 г. 
в размер на 3,7 милиона евро като вноска от Общността, заедно с първите две годишни 
програми за 2007 г. и 2008 г. Заместник-председателят Жак Баро, отговарящ за областта 
на правосъдие, свобода и сигурност, приветства приемането на първата многогодишна 
програма за прилагане на Европейския фонд за интегриране. „Със стартирането на 
многогодишната си програма България демонстрира ангажираност спрямо интеграцията 
на гражданите на трети страни.“ България избра да акцентира върху четирите 
стратегически приоритета на фонда: прилагане на „Общите основни принципи за 
политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз“; разработване на 
индикатори и методологии за оценка с цел оценяване на напредъка, адаптиране на 
политиките и на мерките и улесняване на координацията на сравнителното обучение; 
изграждане на политически капацитет, координация и изграждане на междукултурна 
компетентност в държавите-членки в рамките на различните нива и служби на 
управление и обмен на опит, добри практики и информация относно интеграцията между 
държавите-членки. За повече информация натиснете ТУК  

 
 Комисията дава достъп до европейските суперкомпютри за преминаването 
към устойчиви енергийни източници  

 Включването на европейските суперкомпютри в изследванията на нови 
потенциално неизчерпаеми източници на устойчива енергия дава надежди за ускоряване 
на работата по удовлетворяване на потребностите от енергия на планетата. На 23 януари 
2009 г. Европейската комисия обяви, че ще предостави на европейските учени, 
занимаващи се с термоядрен синтез — процес, който използва енергията, освободена от 
реакции, подобни на тези, които загряват слънцето — специален достъп до мрежата от 
най-мощните национални суперкомпютри в Европа (DEISA). Това ще им позволи да 
извършват сложни задачи, които са част от тяхната работа, като например симулации на 
експлоатацията на термоядрен реактор. За да обменя огромните масиви от данни и 
изчислителна мощност на европейските суперкомпютри, DEISA, европейската 
разпределена инфраструктура за високоефективни изчислителни съоръжения, за която 
ЕС отпусна 26 млн. EUR за периода 2004—2011 г., използва услугите на европейската 
мрежа GÉANT, най-голямата компютърна мрежа в света. Учените са част от 
научноизследователски проект, — ITER (от латински „пътека“) — който се провежда в 
момента и има за цел да демонстрира потенциалния синтез. Високоефективните 
симулации играят съществена роля при проектирането на строежа на термоядрени 
централи и оптимизират тяхната производителност по време на експлоатация. За повече 
информация натиснете ТУК  
 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 

През седмицата ще се проведат заседания на комисии и по парламентарни групи в 
подготовка на следващата редовна сесия на Европейския парламент, която ще се проведе 
от 2 до 5 февруари 2009 г. в Страсбург  Проект на дневен ред  
 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 
понеделник, 26 януари 2009 г. 

Комисия по заетост и социални въпроси  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/89&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.deisa.eu/
http://www.iter.org/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/117&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2009-02&language=BG
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Проект на дневен ред  
 
вторник, 27 януари 2009 г. 

Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред  
 
четвъртък, 29 януари 2009 г. 

Подкомисия по сигурност и отбрана 
Проект на дневен ред  
 
Годишен график на заседанията  на ЕП през 2009 г.  
Информация за сесиите на ЕП  
Справка за заседанията на ЕП 

  
 
Предстоящи събития в Съвета  
 

понеделник и вторник, 26 - 27 януари 2009 г. 

 На 26 и 27 януари 2009 г. в Брюксел ще се проведат 2920-то и 2921-то заседания 
на Съвета по общи въпроси и външни отношения.  Чешкото председателство ще 
представи приоритетите си в тези области. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с 
енергийната сигурност, събитията в ивицата Газа, отношенията на ЕС с Русия и Украйна. 
За повече информация натиснете ТУК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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