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Народно събрание 

Тема на седмицата 
 
Разширяването на изток – успех за ЕС 

 

Комисията прави преглед на разширяването на ЕС 
през 2004 и 2007 г. и заключава, че то се е отразило 
добре на икономиката. 
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При последните разширявания на ЕС към него се 
присъединиха 12 нови страни от Централна и Източна 
Европа и Средиземноморието – Кипър, Чешката република, 
Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и 
Словения през 2004 г. и България и Румъния през 2007 г. 

Това бе най-голямото разширяване в историята на 
ЕС, отбелязало важен етап в обединяването на Европа след десетилетия на студена 
война. 

По това време 15-те "стари" членки на ЕС се тревожеха какво въздействие ще 
окажат новите държави върху техните икономики и социални системи. Пет години по-
късно проучване на Комисията сочи, че страховете им са били неоснователни и че 
разширяването е донесло полза както за едните, така и за другите страни. 
Разширяването е допринесло за значително подобрение на жизнения стандарт в новите 
страни членки, за модернизиране на икономиките им и за стабилизиране на институциите 
и законите им. Появили са се и нови възможности за инвестиции и износ за старите 
държави-членки. Съюзът като цяло също е спечелил от засилената търговия между 
своите страни членки, като е станал по-конкурентоспособен на световния пазар. 

Бързата интеграция е създала стимули за растеж. В някои от новите страни обаче 
тя е довела до появата на слаби места, които са още по-уязвими в настоящия контекст на 
световна рецесия. ЕС разполага със средства за отговор на кризата. Пактът за стабилност 
и растеж и стратегията за растеж и заетост насърчават стабилни публични финанси и 
структурни реформи. Съюзът осигурява финансова подкрепа  чрез структурните и 
кохезионни фондове, Европейската инвестиционна банка и инструмента за платежния 
баланс.  

Гледайки към бъдещето, Комисията смята, че забавянето на икономиката може да 
разкрие възможности за дълбоки политически реформи, които ще са от изключително 
значение за насърчаване на продължаващата интеграция, изравняване на доходите, 
гарантиране на водеща роля за ЕС в световната икономика и приемане на нови членки в 
бъдеще. 
Доклад: Пет години разширен Европейски Съюз. Икономически постижения и 
предизвикателства  
Разширяването на ЕС – 5 години по-късно  
Източник: Страница на Европейската комисия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_bg.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/index_bg.htm?cs_mid=570
http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/index_bg.htm?cs_mid=570
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_bg.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/090220_1_bg.htm
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Събития в Народното събрание 
 

Предстоящи събития  
 

си сия  п чес
политика 

и г

 На 24 февруари 2009 г. ще се проведе среща на Комисията 
ейските въпро  и Коми та о икономи ка 
с делегация на Комисията по вътрешен пазар и 

защита на потребителите на Европейския парламент. Основните теми на разговора 
ще бъдат разисквания по законодателното предложение за нова директива за правата на 
потребителите COM(2008)614, проблемите на колективните обезщетения на 
потребителите, въвеждането и пр ложението на Директивата за услу ите, както и на 
други законодателни актове на ЕС, свързани с проблемите на вътрешния пазар и 
защитата на потребителите. Делегацията на ЕП се състои от Янели Фурту (Група АЛДЕ, 
Франция), Николай Младенов (Група ЕНП-ЕД, България), Илияна Йотова (Група ПЕС, 
България), Жак Тубон (Група ЕНП-ЕД, Франция), Жоел Ферейра (Група ПЕС, 
Португалия), Марти Грау (Група ПЕС, Испания) и Тойн Мандерс (Група АЛДЕ, 
Нидерландия). 

по европ

 

Годишна работна програма  

 
В седмицата от 16-20 февруари 2009 г., следните постоянни комисии са изготвили 

своите предложения за включване на проектоактове в Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2009 г.:  Комисия по труда и 
социалната политика;  Комисия по местно самоуправление, регионална политика и 
благоустройство;  Комисия по правни въпроси; Комисия по околната среда и водите; 
Комисия по здравеопазването;  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта; 
Комисия по транспорт и съобщения;  Комисия по правата на човека и вероизповеданията. 

На 18 февруари 2009 г. Комисията по околната среда и водите разгледа т. 9 от 
ГРП 2008 - Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета относно 
доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната 
среда и одитиране (EMAS) - СОМ (2008) 402. 

На 18 февруари 2009г. Комисията по труда и социалната политика разгледа 
на свое редовно заседание постъпилата от Министерски съвет позиция  по т.19 от ГРП на 
НС (2008г.), която се отнася до Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички 
и на работнички родилки или кърмачки - COM(2008) 637. Целта на предложението на ЕК 
е да се подобри защитата, предлагана на бременни работнички, работнички родилки или 
кърмачки, както и да се увеличи минималната продължителност на отпуска по 
майчинство от 14 на 18 седмици. Предложението за директива изменя съществуващата 
Директива 92/85/ЕИО относно въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички 
родилки или кърмачки, по отношение на oтпуска по майчинство, забраната за уволнение 
и трудовите права.  

На 18 февруари 2009 г., Комисията по правата на човека и 
вероизповеданията разгледа т. 16 ГРП на НС (2008 г.) относно предложението за 
Регламент, изменящ Регламент 343/2003 за установяване на критерии и механизми за 
определяне на държава членка, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която 
е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна и т. 17 ГРП на НС 
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http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=166
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(2008 г.) относно предложението за Директива, изменяща Директива 2003/9/ЕО за 
определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище. 
Комисията по правата на човека и вероизповеданията подкрепи текста на предложенията 
по принцип, както и рамковите позиции, внесени от Министерския съвет. 
 На своето заседание, проведено на 19 февруари 2009 г., Комисията по 
европейските въпроси разгледа проекта на Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета, изменящ Регламент 1980/2000, относно ревизираната схема на Общността за 
присъждане на знака за екомаркировката, СОМ(2008)401, № 803-01-86/27.10.2008 
г., включен като т. 8 в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008 г.). Схемата на Общността за присъждане на знака за 
екомаркировката представлява част от политиката за устойчиво развитие. Тя цели 
намаляване на отрицателните въздействия на способите на потребление и производство 
върху околната среда. След състоялата се дискусия Комисията по европейските въпроси 
счита, че нашата страна би следвало да подкрепи по принцип предложения регламент, 
тъй като той създава допълнителни условия за устойчиво развитие и за по-добро 
ориентиране на потребителите относно екологичните характеристики на произвежданите 
и търгуваните продукти. В процеса на обсъждане на настоящия регламент трябва да се 
положат усилия да се избегне евентуалната заблуда на потребителите относно качествата 
на маркираните продукти, по-специално да се предотврати погрешно третиране на 
екомаркировката при храните като маркировка за биологични храни. 
 На 19 февруари 2009 г., Комисията по европейските въпроси разгледа 
предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на 
потребителитe, COM(2008)614, № 850-01-416/28.11.2008 г., включено като т. 31 от 
ГРП на НС (2008 г.). Целта на предложението е да допринесе за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар в отношенията между търговците и потребителите 
като повиши доверието на потребителите към вътрешния пазар и улесни бизнеса да 
търгува зад граница. Тази основна цел следва да бъде постигната чрез намаляване на 
фрагментарността, затягане на регулаторната рамка и осигуряване на високо общо ниво 
на защита на потребителите, както и на адекватна информация за правата, които имат и 
начините, по които могат да ги упражняват. Предложението ще повиши доверието на 
потребителите във вътрешния пазар на Общността и ще им предостави еднакво ниво на 
защита при пазаруване зад граница при търговия на стоки и услуги извън територията на 
Република България. КЕВ подкрепи текста на предложението и рамковата позиция на МС. 
 На 19 февруари 2009 г. Комисията по транспорт и съобщения разгледа т. 13 от 
ГРП 2008 - Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение 
на Регламенти № 549/2004 ЕО, 550/2004 ЕО, 551/2004 ЕО и 552/2004 ЕО с цел 
подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система - 
СОМ (2008) 388. 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 На 19 февруари 2009 г. Комисията по транспорт и съобщения продължи 
разглеждането на ЗИД на Закона за железопътния транспорт, № 802-01-97, внесен от 
Министерски съвет, който цели коректното транспониране на Директива 2001/14 на 
Европейския парламент и Съвета относно разпределянето на капацитета на 
железопътната инфраструктура и събирането на такси за ползване на железопътна 
инфраструктура. 

На 19 февруари 2009 г. Народното събрание прие на първо четенe законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, № 902-01-1/07.01.2009 
г., внесен от Министерския съвет.   

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=172
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=172
http://www.parliament.bg/?page=home&lng=bg&r=n
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На 19 февруари 2009 г. Народното събрание прие законопроекта за изменение и 
допълнение на Закона за електронните съобщения, внесен от Министерския съвет на 
12.08.2008 г.    

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 16.02. до 20.02.2009 г. 
 
Данъчно облагане и митнически съюз 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО 
относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата 
за издаване на фактури - COM(2009)21 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Развитие на технологиите в областта на 
електронното фактуриране и мерки за по-нататъшно опростяване, модернизиране и 
хармонизиране на правилата за фактуриране на ДДС - COM(2009)20 Досие на документа 
 
Информационно общество 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Окончателна оценка за изпълнението на многогодишната програма на Общността за 
насърчаване на по-безопасното използване на интернет и на нови онлайн технологии - 
COM(2009)64 Досие на документа 

 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 изменение 
на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните 
съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни 
мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях, и 2002/20/ЕО относно 
разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги; Директива на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната 
услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и 
услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото 
на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни 
за прилагане на законодателството за защита на потребителите; както и Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Група на европейските регулатори в 
областта на далекосъобщенията - COM(2009)78 Досие на документа 
 
Околна среда 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, 
буква в) от Договора за ЕО за измененията на Европейския парламент на общата позиция 
на Съвета относно предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво 
използване на пестицидите - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно 
член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2009)63 Досие на документа 
 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумението 
между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за премахването на визите 
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за краткосрочен престой - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и 
временното прилагане на споразумението между Европейската общност и Федерация 
Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой - COM(2009)53 
Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното 
прилагане на споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за 
премахването на визите за краткосрочен престой - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 
относно сключването на споразумението между Европейската общност и Бахамската 
общност за премахването на визите за краткосрочен престой - COM(2009)55 Досие на 
документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното 
прилагане на споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за 
премахването на визите за краткосрочен престой - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 
относно сключването на споразумението между Европейската общност и Република 
Сейшели за премахването на визите за краткосрочен престой - COM(2009)52 Досие на 
документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното 
прилагане на споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за 
премахването на визите за краткосрочен престой - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 
относно сключването на споразумението между Европейската общност и Антигуа и 
Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой - COM(2009)49 Досие на 
документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за 
периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на финансирането на някои дейности на 
Общността и промяна на границата за финансиране на тези дейности - COM(2009)67 
Досие на документа 
 
Регионална политика 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА 
ПАЛАТА - Доклад за изпълнението на плана за действие за засилване на надзорните 
функции на Комисията при поделено управление на структурни действия - COM(2009)42 
Досие на документа 
 
Статистика 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета с оглед 
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на 
Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1172/95 на Съвета - COM(2009)75 Досие на документа 
 
Транспорт 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на Споразумението между 
Европейската общност и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните 
услуги Предложение за - РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между 
Европейската общност и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните 
услуги - COM(2009)65 Досие на документа 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, 
буква в) от Договора за ЕО относно внесените изменения от страна на Европейския 
парламент в общата позиция на Съвета по отношение на предложението за ДИРЕКТИВА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЛЕТИЩНИТЕ ТАКСИ ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от 
Договора за ЕО – COM(2009)86 Досие на документа 
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 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи 
пристанищата на държавите-членки на Общността и отменяща Директива 2002/6/ЕО - 
COM(2009)11 Досие на документа 

 Предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на 
държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета за подписване и временно 
прилагане на Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и 
нейните държави-членки, от една страна, и Канада, от друга страна - Предложение за 
Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на 
Европейския съюз, заседаващи в Съвета за сключване на Споразумение за въздушен 
транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и 
Канада, от друга страна - COM(2009)62 Досие на документа 
 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Предложение за Съвместния доклад относно социалната закрила и социалното 
приобщаване за 2009 година - COM(2009)58 Досие на документа 

 Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 
относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време 
на работа - COM(2009)71 Досие на документа 
 
 
 

 

Договор от Лисабон  
 
Мнозинството от ирландците вече подкрепят Лисабонския договор 

 
Расте подкрепата за Лисабонския договор в Ирландия, след като 

икономическата ситуация в страната се влоши през последните месеци, 
показва проучване на „Айриш Таймс". 

Изследването показва, че в момента 51% биха гласували „за", което 
е покачване с 8 пункта от последното проучване на вестника през ноември. 
33% биха гласували против договора, което е спад с 6 пункта. Все още 

16% от анкетираните не знаят как биха гласували. Ако се изключат хората, които все 
още не са решили, страната за договора събира 60.7%, а противниците 39.3%. В 
сравнение на референдума през юни миналата година 53.4% бяха против договора, а 
46.6% го подкрепиха. 

Въпреки промяната в обществените нагласи, все още няма гаранции, че 
поддръжниците на договора ще спечелят втория референдум и всичко зависи от 
кампанията, коментира изданието. 

В момента „Шин Фейн" остава единствената голяма партия, която е против 
приемането на Лисабонския договор. 
 Продължаваща слабост на привържениците на договора, е че не успяват да 
привлекат подкрепата на стабилно мнозинство от жените гласоподаватели. Europe.bg, 16 
февруари 2009 г.  
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 Чехия преодолява първото препятствие към Лисабонския договор 
 

Чешките депутати гласуваха за приемането на Лисабонския 
договор, съобщава „Ди Пресе". За окончателното ратифициране обаче 
трябва да дадат своето съгласие още сенатът и президентът Клаус. 

„Парламентът даде съгласие за ратифициране на Лисабонския 
договор", се казва в решението на чешкия парламент. С това Чехия в 
сряда преодоля първото от трите препятствия по пътя към ратифицирането 
на договора от Лисабон. За документа гласуваха 125 парламентаристи от 
общо 200 в парламентарната камара. Документът беше приет с 

необходимото конституционно мнозинство (мнозинство от три пети). 
Договорът за реформи беше подкрепен от опозиционните социалдемократи 

(CSSD), съуправляващите християндемократи (KDU-CSL), съуправляващите зелени и част 
от консервативната гражданска партия (ODS) на премиера Мирек Тополанек. Част от ODS 
и комунистите отхвърлиха документа. 

С гласуването на парламента процесът на ратифициране в Чехия още не е 
завършен и ще продължи още месеци. Втората парламентарна камара - сенатът - трябва 
да се изкаже по въпроса, което се предвижда за април. Процесът по ратифициране ще 
бъде завършен чак с подписа на държавния глава Вацлав Клаус. Той е последователен 
критик на Лисабонския договор и винаги е намеквал, че ще подпише споразумението на 
ЕС, ако изобщо го подпише, едва след втори референдум в Ирландия. Еurope.bg, 18 
февруари 2009 г.  

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
18 февруари 2009 г. - сряда в пленума: Ситуацията в Близкия Изток, 
сътрудничество ЕС-НАТО 

 
Пленарното заседание в сряда мина под знака на 

външната политика. На заседанието присъства и 
върховният представител за Общата външна политика и 
политиката по сигурността Javier Solana. Депутатите от 
Европейския парламент поискаха подробна оценка на 
пораженията в ивицата Газа. Те дискутираха и по 
задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и 
НАТО.  

По време на дебата Javier Solana призова за 
дългосрочно примирие в Газа,  което да се спазва. "Само така може да се 
гарантира снабдяването на хората с хуманитарна помощ". Според него в момента 
условията за сътрудничество по въпроса за Близкия Изток между САЩ и ЕС са по-добри 
от всякога. За повече информация натиснете  ТУК  

 
 
 
 
 

http://www.europe.bg/upload/docs/7_th_map_chehia_1_.gif�
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http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=19656&category=5
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Газа: увеличаване на хуманитарната помощ, край на блокадата и оценка на 
щетите 

 
Депутатите от Европейския парламент искат да бъде 

направена подробна оценка на пораженията в ивицата Газа 
и задълбочено проучване на потребностите на 
населението, които да послужат за основа на плановете за 
възстановяване. Те настояват също за увеличаване на 
хуманитарната помощ и прекратяване на блокадата на 
Газа. Приетата резолюция (с 488 гласа "за", 5 "против" и 

19 "въздържали се") признава страданията на 
палестинското население в ивицата Газа и призовава за 

незабавно увеличаване на хуманитарната помощ. Депутатите още веднъж настояват за 
прекратяване на блокадата на Газа съгласно споразумението за движение и достъп от 
ноември 2005 г., както и за незабавно и дългосрочно отваряне на пропускателните 
пунктове за лица и стоки. За повече информация натиснете   ТУК  

 
19 февруари 2009 г. - четвъртък в пленума: Václav Klaus, полетите на ЦРУ, 
нелегална имиграция 

В четвъртък евродепутатите чуха оспорваната реч 
на чешкия президент Václav Klaus в пленума, както и 
реакцията на председателя на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг. 
Европейският парламент прие резолюция относно 
използването на европейски държави от ЦРУ за 
транспортиране и незаконно задържане на затворници. 
Одобрена бе и директивата, предвиждаща санкции за 
работодатели, наемащи нелегални имигранти на работа. 
За повече информация натиснете ТУК  

 
Окончателно приемане на текста за санкции за работодатели на незаконни 
имигранти 
 ЕП прие законодателната резолюция относно директивата за санкции за 
работодатели на незаконни имигранти, след като нейното гласуване беше отложено на 
миналата сесия в Страсбург. Директивата предвижда широк кръг от санкции, вариращи от 
глоби до затвор за най-тежките случаи, през лишаване от право на участие в търгове за 
обществени поръчки и получаване на помощи /т.26 от Годишната работна програма 
на НС по въросите на ЕС за 2007 г./.  

На миналата сесия в Страсбург (2-5 февруари) депутатите приеха серия от 
поправки към предложението за директива, но по искане на докладчика Claudio Fava 
(ПЕС, Италия) отложиха окончателното приемане на законодателната резолюция на ЕП за 
настоящата сесия в Брюксел (18-19 февруари 2009 г.) Целта беше да се даде възможност 
за добавяне на декларация, която да гарантира, че директивата няма да попречи на 
приемането на по-нататъшно законодателство по отношение на подизпълнителите. Така 
депутатите приеха законодателната резолюция с 552 гласа "за", 105 "против" и 34 
"въздържали се". За повече информация натиснете ТУК  
 
 
 
 
 
 
 

Javier Solana пред Европейския 
парламент в Брюксел 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-49757-068-03-11-903-20090218IPR49756-09-03-2009-2009-true/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-49497-047-02-08-901-20090216STO49467-2009-16-02-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/018-48323-033-02-06-902-20090204IPR48320-02-02-2009-2009-false/default_bg.htm
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Косово - година по-късно. Интервю с представителя на ЕС Pieter Feith 
 

Преди една година - на 17-ти февруари 2008 г., Косово 
обяви едностранно своята независимост. Интервю със 
специалния представител на Европейския съюз в Косово Pieter 
Feith, можете да гледате и по интернет телевизията на ЕП 
europarltv. Г-н Feith участва през миналата седмица в 
заседанието на Комисията по външна политика на ЕП.  За повече 
информация натиснете ТУК  

 

Седмицата в Съвета  

16 февруари 2009 г. 
На 16 февруари 2009 г. в Брюксел се проведе 2923-то заседание на Съвета по 

образование, младеж и култура. В своите основни послания до пролетното заседание 
на Европейския съвет относно Европейския пакт за младежта и европейското 
сътрудничество по въпросите на младежта, Съветът подчерта уязвимостта на 
младите хора при влошаващата се икономическа ситуация, като това засяга особено 
младите хора с по-ограничени възможности. В посланията се подчертава, че при тези 
обстоятелства продължава да бъде приоритет да се осигурява по-добро прилагане и по-
голямо популяризиране на Пакта. В основните послания в областта на образованието и 
обучението се обръща внимание на ролята на образованието, което може да даде 
значим принос за възстановяването на икономиката. Съветът прие без дискусия общата 
позиция по законодателните предложения от пакета относно електронните 
съобщителни мрежи и услуги. За повече информация натиснете ТУК  
 
19 февруари 2009 г. 

На 19 февруари 2009 г. в Брюксел се проведе 2924-то заседание на Съвета по 
транспорт, телекомуникации и енергетика по въпроси, свързани с енергетиката. 
Съветът прие заключения относно съобщението на Комисията „Втори стратегически 
енергиен преглед - План за действие на ЕС за енергийна сигурност и 
солидарност”, представено през м.  ноември 2008 г. В заключенията се набелязват 
краткосрочни и дългосрочни приоритети в общите действия, за да се осигури устойчива, 
сигурна и конкурентоспособна енергетика. Съветът проведе политически дебат по две 
свързани теми: предложение за директива относно налагане на задължение на 
държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или 
нефтопродукти /т. 30 от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС 
за 2008 г./ и съобщението на Комисията относно мерките за гарантиране 
сигурността на снабдяването с природен газ. Очертаха се насоките за по-
нататъшната работа на Съвета и неговите подготвителни органи по проекта за директива, 
с цел да се постигне споразумение на по-ранен етап. Дебатът по  съобщението на 
Комисията дава своя принос и в подготвителната работа на Комисията по проекта за 
предложение за изменение на Директива 2004/67/ЕО относно мерките за гарантиране на 
сигурността на снабдяването с природен газ. В допълнение, Съветът прие без дискусия 
предложението за директива относно летищните такси, като одобри всички промени, 
гласувани от Европейския парламент на второ четене. За повече информация натиснете 
ТУК  
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/030-49482-047-02-08-903-20090213STO49395-2009-16-02-2009/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/106094.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/106225.pdf
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Новини от Европейската комисия 

 Процесът на изключване на аналоговата наземна телевизия в държавите-
членки на ЕС се развива добре  

 Европа е лидер в световен мащаб при прехода от аналогова към цифрова телевизия. 
Европейската комисия прилага координиран подход към освобождаването и бъдещото 
използване на радиочестотния спектър, като нейната цел е да гарантира на гражданите в 
ЕС възможност да се възползват от предимствата на цифровата телевизия, в това число и 
от нарастващия брой интерактивни телевизионни услуги (като например телевизия с 
висока разделителна способност (HD) или видео при поискване), предлагани в множество 
преносни среди, в това число чрез мрежи за наземна, кабелна и сателитна телевизия, 
чрез интернет и мрежи за мобилна комуникация. За тази цел държавите-членки 
постепенно преустановяват поглъщащото много честотни ресурси аналогово излъчване и 
се насочват към цифрово разпръскване. Като цяло процесът на изключване на наземната 
телевизия в Европа се развива добре. Пет от държавите-членки (Германия, Финландия, 
Люксембург, Швеция и Нидерландия) вече са преустановили напълно аналоговото 
разпръскване, а към 2010 г. този процес би трябвало да е в напреднал стадий в целия ЕС. 
Очаква се целта за изключване до 2012 г. да бъде постигната от почти всички държави-
членки на ЕС. За повече информация натиснете ТУК  

 Обявен е първият конкурс за награда на ЕС за журналистика в областта на 
здравеопазването като част от кампанията „Европа за пациентите“  

 На 17 февруари 2009 г. Европейската комисия даде начало на първата процедура по 
определяне на носителя на журналистическата награда на ЕС в областта на 
здравеопазването за статии в печатната преса и електронните издания. Тази престижна 
награда е важен елемент от наскоро стартиралата кампания „Европа за пациентите“. 
Наградата е признание и поощрение за висококачествената журналистика в областта на 
здравеопазването из цяла Европа. Тя цели да даде тласък и да допринесе за дискусиите 
по въпроси в областта на здравето в ЕС, и по-специално по инициативите, свързани с 
кампанията „Европа за пациентите“. За повече информация натиснете ТУК  

 Комисията извършва оценка на програмите за стабилност и конвергентните 
програми на България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, 
Унгария, Нидерландия, Полша, Швеция, Финландия и Обединеното 
кралство 

 На 18 февруари 2009 г. Европейската комисия извърши преглед на актуализираните 
програми за стабилност и актуализираните конвергентни програми на 17 страни от ЕС, 
между които България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Унгария, 
Нидерландия, Полша, Швеция, Финландия и Обединеното кралство. При извършването на 
оценките са отчетени условията на рязко забавяне на икономическия растеж. Повечето от 
съответните страни (Чешката република, Дания, Германия, Нидерландия, Полша, Швеция, 
Финландия и Обединеното кралство) са приели мерки за фискално стимулиране през 
2009 г. в отговор на икономическата криза, в съответствие с Плана за икономическо 
възстановяване, предложен от Комисията и одобрен от ръководителите на ЕС. В 
Обединеното кралство експанзионистичните мерки, съчетани с неблагоприятното 
въздействие на забавянето на растежа, значително влошиха състоянието на бюджета на 
страната. Унгария постигна значителен напредък в усилията си да постави публичните си 
финанси на по-стабилна основа и трябва да продължи да полага усилия, за да си осигури 
доверието на инвеститорите. В България и Естония фискалната политика също е 
правилно насочена към намаляване на макроикономическите неравновесия. За повече 
информация натиснете ТУК  

 Комисията предлага да се създаде Европейска служба за подкрепа в 
областта на убежището 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/266&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/272&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/273&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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 Комисията прие на 18 февруари 2009 г. предложение за регламент за създаване на 
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. Предложението, което се 
вписва в пакта за имиграцията и убежището, е в отговор на искане на Европейския съвет.  
Предложението ще даде възможност да се създаде бързо оперативна агенция, която ще 
координира и укрепи сътрудничеството в областта на убежището между държавите-
членки, насърчавайки по този начин сближаването на различните национални практики. 
Службата ще допринесе също за сближаване на съществуващите в ЕС правила в областта 
на правото на убежище. За повече информация натиснете ТУК  
Страница на Европейската комисия  

 Номер 116000 — горещата телефонна линия на ЕС за съобщаване за 
изчезнали деца — работи в пет държави-членки 

 Преди две години Европейската комисия резервира номер 116000 като общ номер за 
гореща телефонна линия за съобщаване за изчезнали деца на цялата територия на EС и 
призова държавите-членки да извършат необходимата подготовка и да го приведат в 
действие. Миналата година номер 116000 работеше само в Унгария, но след многократни 
призиви от страна на Комисията всички държави-членки на ЕС вече са предоставили този 
номер на разположение на доставчиците на услуги за горещите линии. Освен това 
номерът е предоставен за ползване на доставчици на услуги в девет държави-членки в 
сравнение със седем държави през миналата година. Връзката с номер 116000 вече е 
действаща услуга в пет страни (Гърция, Нидерландия, Португалия, Румъния и Унгария). 
Скоро тя ще заработи в още две страни (Белгия и Словакия). След като осъществи 
непосредствен контрол, за да бъде резервиран номер 116000 от страните в ЕС съгласно 
изискванията на европейското законодателство, сега Комисията отново призовава 
държавите-членки да подкрепят и дадат насоки на потенциалните оператори на горещата 
линия 116000, за да могат родители и деца да осъществяват при нужда повиквания на 
номер 116000 навсякъде в Европа. За повече информация натиснете ТУК  

 Годишните доклади за резултатите в областта на вътрешния пазар/SOLVIT 
и Службата за съвети на гражданите: държавите-членки поддържат висок 
процент на въвеждане на правилата в националните законодателства, но 
се изискват повече действия по практическото им приложение 

 Според последния доклад на Европейската комисия за напредъка в областта на 
вътрешния пазар държавите-членки продължават да се справят успешно със 
своевременното въвеждане на договорените правила относно вътрешния пазар в 
националните им законодателства. Средно, едва 1,0 % от директивите в областта на 
вътрешния пазар с изтекли крайни срокове за транспониране все още не са въведени в 
националното законодателство. Това означава, че повечето държави-членки са в 
съответствие с новата цел от 1,0 %, договорена от държавните ръководители.  
Седемнадесет държави-членки са достигнали целта, като Дания и Малта заедно са с най-
добрия резултат. Това обаче не е всичко. В доклада за напредъка в областта на 
вътрешния пазар се дава информация за степента на постигнатата икономическа 
интеграция и се онагледяват  възможностите за по-нататъшна интеграция, при условие, 
че се премахнат съществуващите препятствия, и едновременно с това се  показва доколко 
добре държавите-членки прилагат на практика правилата на вътрешния пазар. В това 
отношение състоянието не е задоволително: данните сочат, че средният брой на случаите 
на неправилно приложение е нараснал до 49 на държава-членка и че тяхното 
разрешаване отнема прекалено дълго време. Според годишните доклади на SOLVIT и 
Службата за съвети на гражданите, (CSS), за да разрешават проблемите си във 
вътрешния пазар, гражданите и предприятията все по-често се обръщат към службите на 
ЕС за разрешаване на проблеми и консултации, вместо да прибягват към формални 
процедури за подаване на жалби.  За повече информация натиснете ТУК  

 Петте години след голямото разширяване на ЕС донесоха трайни ползи и 
поставиха Европа в по-добра позиция за справяне със сегашната криза 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/275&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/justice/090218_1_bg.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/276&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/297&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
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Последните разширявания на Европейския съюз бяха важен етап в процеса на 
обединяване на Европа и донесоха ползи за гражданите в целия съюз. В икономическо 
отношение разширяването доведе до повишен жизнен стандарт в новите държави-членки, 
като същевременно създаде за старите държави-членки възможности за износ и 
инвестиране. То спомогна също така за укрепване на демокрацията, стабилността и 
сигурността на нашия континент. Разширеният ЕС е с по-голяма тежест в решаването на 
проблеми от глобално значение като промяната на климата или световната икономика и 
нейното управление. Пет години след разширяването си ЕС не само е по-голям, но и по-
силен, по-динамичен и културно обогатен. В сегашните трудни световни условия най-
голямото предизвикателство е да се устои на изкушението на протекционистични 
тенденции, които биха унищожили огромните ползи за гражданите, породени от 
създаването на единен пазар без граници за 500 милиона човека. Две други държави — 
България и Румъния — се присъединиха през 2007 г. Съобщението „Пет години след 
голямото разширяване на ЕС“ показва, че разширяването донесе огромни икономически 
ползи и за двете страни. За повече информация натиснете ТУК  

 Вътрешен пазар: Комисията иска от България да представи съображенията 
си във връзка със съмненията за ограничения на свободното движение на 
адвокати и адвокатски дружества от Общността 

 Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо до България 
във връзка с нейното законодателство относно адвокатите. Изпращането на официално 
уведомително писмо е първият етап от досъдебната процедура по член 226 от Договора 
за ЕО; на този етап Комисията изисква от България в срок от два месеца да представи 
съображенията си по установените проблеми във връзка с прилагането на правото на 
Общността. За повече информация натиснете ТУК  

 Пряко данъчно облагане: Европейската комисия поиска от България да 
сложи край на дискриминационното данъчно третиране на чуждестранни 
държавни, общински и корпоративни облигации 

 Европейската комисия поиска официално от България да промени данъчните си 
разпоредби, съгласно които доходи от български държавни, общински и корпоративни 
облигации са освободени от данък, докато за облигации от същия вид, издадени в 
чужбина, такова освобождаване не се предоставя. Комисията счита, че тези правила са 
несъвместими с Договора за ЕО, който гарантира свободното движение на капитали. 
Искането е представено под формата на „обосновано становище“ (втори етап от 
процедурата за нарушение съгласно член 226 от Договора за ЕС). Ако до два месеца не 
бъде получен задоволителен отговор на обоснованото становище, Комисията може да 
отнесе въпроса до Съда на Европейските общности. За повече информация натиснете ТУК  

 Седем финансирани от ЕС филми номинирани за „Оскар“ 
 Седем филми, финансирани от МЕДИА — програмата на ЕС за подпомагане на филмови 
продукции, се надпреварваха в тринадесет категории на тазгодишната церемония по 
връчване на наградите на американската академия за филмово изкуство, която се 
проведе в неделя, 22 февруари. Един от номинираните филми — финансирани по МЕДИА 
— „Беднякът милионер“, спечели престижните категории за най-добър филм и най-добър 
режисьор. Програмата МЕДИА също бе представлявана от три филма, номинирани за 
„Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм, между които „Между стените“ (Франция), 
носител на „Златната палма“ от филмовия фестивал в Кан през 2008 г. Миналата година 
два филма, финансирани от МЕДИА, програмата на ЕС за подпомагане на филмови 
продукции, се завърнаха с Оскари. За последните три години общо осем Оскара бяха 
присъдени на филми, финансирани от МЕДИА (виж приложението). За повече 
информация натиснете ТУК  
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/300&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/281&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/289&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/284&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
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Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

През седмицата от 23 февруари 2009 г. до 1 март 2009 г. ще се проведат 
заседания на комисии на ЕП. Председателят на парламента г-н Ханс-Герт Пьотеринг ще 
има външнополитически изяви. За повече информация натиснете ТУК  
Делегация на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на ЕП ще 
посети България от 23 до 25 февруари 2009 г.  
 Делегация на Европейския парламент от неговата Комисия по вътрешен пазар и 
защита на потребителите ще посети България в периода 23-25 февруари т.г. Тя ще 
проведе срещи в Народното събрание, МИЕ, Комисията за защита на потребителите, 
Столична община и ще посети Пловдив. Целта на визитата е да се обсъди с представители 
на българските власти, бизнес организации и структури за защита на потребителите 
развитието на вътрешния пазар на ЕС и прилагането на съответното законодателството в 
България. 
 За повече информация натиснете ТУК  

 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 
понеделник и вторник, 23-24 февруари 2009 г. 
 
Комисия по бюджети 
Проект на дневен ред 
 
вторник, 24 февруари 2009 г. 
 
Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред  
 
вторник и сряда, 24-25 февруари 2009 г. 
 
Комисия по международна търговия 
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, 23 - 24 февруари 2009 г. 
 На 23 и 24 февруари 2009 г. в Брюксел ще се проведат 2925-то и 2926-то 
заседания на Съвета по общи въпроси и външни отношения. За повече информация 
натиснете ТУК  
 
Важни събития за периода 26 февруари - 6 март 2009 г.  
 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/event_by_week/09-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-50104-047-02-08-911-20090220IPR50103-16-02-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+BUDG-OJ-20090223-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AFET-OJ-20090224-1+02+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+INTA-OJ-20090224-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2009.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sce/server/internet/latest_news/sce_latest_news_01.jsp?open_level=0
http://www.europarl.europa.eu/activities/introduction/meetCal.do?language=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/106230.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/mainact/106238.pdf
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Книги от фонда на Европейския документационен център 
 
Книги получени през м. януари 2009 г.  
 
Regions of the European Union : A statistical portrait - 2009 edition 
Региони на Европейския съюз. Статистически портрет  
ЕС 1366 
 
Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the 
new cycle (2008-2010) : Communication from the Commission to the Spring 
European Council 
Съобщение на Комисията до Пролетния Европейски Съвет - 2008 
ЕС 1369 
 
The European Union and the world : Jean Monnet 
Европейският съюз и светът 
ЕС 1374 
 
Fifth progress report on economic and social cohesion : Growing Regions, growing 
Europe 
ЕС 1379 
  
Green Paper on Territorial Cohesion : Turning Territorial Diversity into Strength 
ЕС 1380 
 
Inter connecting Europe : New Perspectives For Trans-European Energy Networks 
Нови перспективи за вътрешни европейски енергийни мрежи 
ЕС 1386 
 
Nuclear : Illustrative Programme 
Ядрена програма 
ЕС 1387 
 
Intercultural Dialogue - Support through EU programmes 
Междукултурен диалог 
ЕС 1391 
 
The Cultura Programme/ 2007-2013 : Culture in Motion 
Културна програма 2007-2013 година 
ЕС 1392 
 
Progress Towards The Lisbon Objectives In Education And Training : Indicators And 
Benchmarks - 2008 
Напредъкът в обучението - Индикатори - 2008 година 
ЕС 1393 
 
Polar Environmet and Climate : The Challenges 
Перспективи относно полярната околна среда и климата 
ЕС 1395 



Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 7 
23 февруари 2009 г. 
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Annual Report 2008 on the European Community's development and external 
assistance policies and their implementation in 2007 / Rapport annuel 2008 sur les 
politiques de developpement et d'aide exterieure de la Communaute europeennee et 
leur mise en oeuvre en 2007 
Годишен доклад на Европейската общност относно развитието на вътрешните политики и 
тяхното прилагане през 2007 година 
ЕС 1397 
 
Optimising research programmes and priorities : Report of the ERA Expert Group  
Доклад на експертна група ERA 
ЕС 1398 
 
Towards a European Research Area - Science, Technology and Innovation : Key 
Figures 2007 
ЕС 1399 
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