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Тема на седмицата 
 
Франция поема председателството на ЕС след Словения 
 

Отхвърлянето на Договора от Лисабон от страна 
на Ирландия изправя Франция пред нови 
предизвикателства при заставането ѐ начело на 
ЕС. 
Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу се 
срещна с френския президент Никола Саркози в 
Париж преди церемония пред Триумфалната арка. 
Барозу приветства председателството на Франция, 
заявявайки: „Това, от което се нуждаем най-много 
днес, са политически кураж и прямота, а Никола 
Саркози притежава и двете.“ 

Франция планираше да се концентрира върху четири основни области след смяната на 
Словения – енергия и изменение на климата, изработване на пакт за миграционната 
политика, сигурност и борба срещу тероризма, и селско стопанство. 

Но ирландското „не“ на Договора от Лисабон през юни отправи ново предизвикателство. 
Саркози ще посети Ирландия по-късно през юли, за да се запознае на място с мненията 
на избирателите. На срещата на върха през юни лидерите на ЕС се споразумяха да дадат 
на Ирландия време за размисъл и да потърсят възможните решения на следващата си 
среща през октомври. 

Във връзка с изменението на климата Франция иска да гарантира, че ЕС продължава 
усилията си в световен мащаб и се стреми да завърши амбициозен енергийно ефективен 
пакет преди международните разговори следващата година за намаляване на глобалното 
затопляне. 

Франция също така настоява за мерки за смекчаване на въздействието от растящите цени 
на петрола и газта, които предизвикаха протести в ЕС. 

Тя също така се надява да постигне напредък по общата европейска политика за 
имиграцията и предоставянето на убежище по време на своето председателство. Саркози 
призова за строги мерки срещу нелегалната имиграция, по-голям легален достъп за 
квалифицирани работници и по-ефективен контрол по външните граници на ЕС. 

Освен това френският президент иска да повиши готовността на ЕС да реагира на 
свързани със сигурността кризи в Европа и извън нея. Главният акцент е върху силите за 
бързо реагиране и структурите за военновъздушен транспорт и управление на кризи. 

В качеството си на една от най-големите селскостопански страни Франция също така ще 
започне дебат за предлагани промени в общата селскостопанска политика, които ще 
намалят подкрепата на ЕС за селскостопанските производители. 

Допълнителна информация: 

Интернет страница на френското председателство  
Програма на френското председателство  
18-месечна програма на Съвета  
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http://europa.eu/lisbon_treaty/index_bg.htm
http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/en/accueil
http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/ProgrammePFUE/Programme_EN.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/08/st11/st11249.bg08.pdf
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Събития в Народното събрание  

Предстоящи събития 
 

 На 10 юли 2008 г., от 11:00 ч. в зала Запад, 
Комисията по европейските въпроси ще проведе 
изслушване на посланик Етиен дьо Понсен относно 
приоритетите на френското председателство на 
Европейския съюз, за да представи акцентите в 
дейността на своето правителство. Сред основните 
приоритети на Франция са енергетиката и борбата 
с климатичните промени, политиката на ЕС за 
миграцията, отбраната и развитието на общата 

селскостопанска политика. Тъй като по време на френското 
председателство се очаква да бъдат приети не само съществени 
интеграционни мерки, но и редица външнополитически решения, 
изслушването ще бъде проведено на съвместно заседание на 
Комисията по европейските въпроси и Комисията по външна 
политика.  
 

 

Годишна работна програма   

 
На 3 юли 2008 г. Комисията по 

европейските въпроси обсъди и подкрепи 
постъпилата от Министерския съвет позиция на 
Република България към момента по „Проект 
на Директива за обща рамка относно 
трудовата миграция“ (т. 24 от ГРП на НС за 
2007 г.) Досие на документа  

Предложението за директива има две 
цели: 
- установяване на единна процедура за 
кандидатстване и за изграждане на единен 
формат на разрешение за граждани на трети 
държави за пребиваване и работа на територията на държава членка, с цел 
опростяване на допускането и улесняване контрола върху статуса им;  

- гарантиране на еднакви права на гражданите на трети държави с гражданите на 
приемащата държава членка по отношение на труд, заплащане и 
напускане/освобождаване от работа, свобода на сдружаване, образование, вкл. право 
на професионално обучение, признаване на дипломи, сертификати и професионални 
квалификации.  

Република България подкрепя по принцип проекта на директива на ЕП и Съвета и 
е направила предожение в директивата да се уредят повече хипотези относно реда за 
подаване на молбите за кандидатстване и за провеждането на тест за достъп до пазара на 
труда.  

 
На 3 юли 2008 г. Комисията по европейските въпроси обсъди и подкрепи 

постъпилата от Министерския съвет позиция на Република България към момента по 
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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=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1018
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
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„Проект на Директива относно условията за влизане и пребиваване на 
висококвалифицирани работници“ (т. 25 от ГРП на НС за 2007 г.) Досие на 
документа  

Предложението за директива има две цели:  
- да представи специална процедура за влизане и пребиваване на граждани от трети 
държави, кандидатстващи да пребивават в ЕС с цел работа като висококвалифицирани 
специалисти, за период по-дълъг от три месеца;  

- да определи условията, при които граждани на трети държави, законово пребиваващи в 
една държава членка, могат да пребивават с членовете на своето семейство в други 
държави членки.  

В предложението за директива се предвижда, всеки кандидат, за когото е взето 
положително решение за прием от държавата членка, да получава разрешение за 
пребиваване, наречено „Европейска синя карта”. В „Европейската синя карта“ ще се 
изброяват условията, при които на лицето е разрешено да работи в съответната 
приемаща държава. Като условие за получаването на „Европейска синя карта“ е посочено 
притежаването от лицето на валиден трудов договор или на обвързваща оферта, 
издадена от работодател, с валидност най-малко от една година.  

Относно реда за заплащане в проектодирективата се предвижда изискване 
размерът на възнаграждението да бъде най-малко три пъти повече от 
установената/обичайната в приемащата страна минимална работна заплата.  

В своята позиция Република България е посочила, че подкрепя проекта за 
Директива на ЕП и Съвета относно предвидните изисквания за влизане и пребиваване на 
висококвалифицирани работници на територията на Общността, при условие че правното 
положение на квалифицираните работници от трети страни бъде изцяло уредено в общ 
пакет директиви в областта на легалната миграция.  

 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
  На 3 юли 2008 г. на заседания на Комисията по бюджети и финанси и на 
Комисията по европейските въпроси беше разгледан на първо четене Законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, № 802-01-50, внесен от 
Министерски съвет на 23.6.2008 г. 

С предложения законопроект се цели: 
- въвеждане на задължение за публикуване, освен на финансовите отчети на 

предприятието, и на годишните доклади за дейността му, което е в съответствие с 
Директива 2006/46/ЕО. 

- оповестяване стойността на плащането, извършено на одитори и др. консултанти, 
което е в съответствие с Директива 200643/ЕО и препоръка на Комисията 
2008/363/ЕО от 6 май 2008 г. 

- ограничаване броя на предприятията, които могат да не съставят консолидирани 
счетоводни отчети, което е в съответствие с Директива 83/349/ЕО. 
В предложения законопроект се правят и промени в ЗКПО, насочени към промени в 

данъчното третиране на дивидентите към и от компании на ЕС, което е в съответствие с 
Директива 90/435/ЕО. За целта в законопроекта се предлага отмяна на глава 
осемнадесета „Дивиденти в рамките на Европейската общност“ от ЗКПО. 
 

На 3 юли 2008 г. Комисията по европейските въпроси прие на първо четене 
Законопроект за агенциите за временна заетост, № 854-01-68, внесен от Йордан 
Иванов Бакалов и гр. н. пр. на 10.06.2008 г. Законопроектът е свързан с разпоредбите на 
Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра 
(агенции) по труда, 1997 г., ратифицирана от България през 2005 г. Със законопроекта 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1023
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1023
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=2201
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2201
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
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се цели да се гарантира защита за работниците, наети от частните бюра (агенции) по 
отношение на минимално заплащане, работно време, здравно и социално осигуряване, 
достъп до обучение и др.  
 

На 3 юли 2008 г. Комисията по здравеопазването започна разглеждане на 
второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, № 802-01-42, внесен от Министерския съвет на 
17.05.2008 г. Законопроектът е свързан с разпоредби на Директива 2001/83/ЕО за 
утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна 
употреба, Регламент № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична 
употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, 
Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004, с разпоредби на чл. 43 и 56 от 
Договора за създаване на ЕО и решение на Съда на ЕО по дело С-112/02. 

 
На 3 юли 2008 г. Комисията по транспорт и съобщения прие на второ четене 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона гражданското въздухоплаване (№ 
802-01-39/24.04.2008 г., внесен от Министерския съвет). Промените в действащия закон 
са свързани с необходимостта от приемане на национални мерки за прилагането на 
няколко европейски регламента. 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 30 юни до 4 юли 2008 г. 
 

Административни въпроси 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА – Годишен доклад на Европейската комисия до 
Европейския парламент относно функционирането на системата на Европейските 
училища през 2007 година – COM(2008)378 Досие на документа 

Бюджет 

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 
Г. – Общ разчет за приходната част на бюджета – COM(2008)381 Досие на документа 

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 
Г. – Разходна част на бюджета по раздели – Раздел III – „Комисия“ – COM(2008)429 
Досие на документа 

Вътрешен пазар и услуги 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА за прилагането 
на член 9 от директива 89/398/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на 
държавите – членки относно храни, предназначени за специфична хранителна 
употреба – COM(2008)393 Досие на документа  

Здравеопазване и защита на потребителите 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно храни, 
предназначени за хора, страдащи от нарушения на обмяната на въглехидрати 
(диабет) – COM(2008)392 Досие на документа 
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http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=164
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2164
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2164
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=172
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2148
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1667
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1665
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1679
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1671
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1670


Седмичен бюлетин Брой 8 
7 юли 2008 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

6 

Икономически и финансови въпроси 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – Публични 
финанси в ИПС – 2008 – Ролята на качеството на публичните финанси в 
управленската рамка на ЕС – COM(2008)387 Досие на документа 

Координиране на политиките на ЕК 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ – Да посрещнем 
предизвикателството на по-високите цени на петрола – COM(2008)384 Досие на 
документа 

Околна среда 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за нотификации за удължаване на крайните срокове и за 
освобождаване от задължението да се прилагат някои пределно допустими стойности 
съгласно член 22 от Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух 
и за по-чист въздух за Европа – COM(2008)403 Досие на документа 

Правосъдие, свобода и сигурност 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – Доклад за 
изпълнението на програмата от Хага за 2007 г. – COM(2008)373 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ – План за 
политика в областта на убежището: интегриран подход към закрилата в целия ЕС – 
COM(2008)360 Досие на документа 

Развитие и отношения със страните от АКТ 

 ЗЕЛЕНА КНИГА – Бъдещи отношения между ЕС и отвъдморските страни и територии – 
COM(2008)383 Досие на документа 

Транспорт 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ – Единно 
европейско небе II: към по-устойчива и по-добре функционираща авиация – 
COM(2008)389 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на 
Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното 
движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 06/23/ЕИО на 
Съвета – COM(2008)390 Досие на документа 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение 
на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 
552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската 
авиационна система – COM(2008)388 Досие на документа 
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1680
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1682
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1676
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1668
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1666
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1672
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1673


Седмичен бюлетин Брой 8 
7 юли 2008 г. 

 

Народно събрание 

Договор от Лисабон  
Кипър одобри Договора от Лисабон 
 

На 3 юли 2008 г. кипърският парламент одобри Лисабонския договор, с което 
Кипър стана двадесетата страна – членка на ЕС, ратифицирала документа, 
съобщи АП. Всички 27 страни трябва да одобрят договора, за да може той да 
влезе в сила, но бъдещето му е неясно след като ирландските граждани го 

отхвърлиха на референдум. Европейските лидери обаче се споразумяха да продължат с 
процеса на ратификация и да отложат за октомври решението какво да се прави с 
ирландския вот. 

Кипърският парламент одобри договора с 31 на 17 гласа. Против гласуваха 
депутатите от комунистическата партия AKEL, която е в управляващата коалиция 
 
Чешкото правителство призова към ратификация на Лисабонския договор  

Чешкото правителство препоръча на Конституционния съд да одобри Лисабонския 
договор. Конституционният съд в Прага трябва да се произнесе по новия европейски 
договор, преди той да бъде ратифициран. Според вестник "Лидове новини" становището 
на кабината е, че Лисабонският договор не пречи на функционирането на конституцията 
и може да се направи необходимата промяна на основния закон, съобщи EUobserver в 
началото на седмицата.

Чехия поема председателството на ЕС от 1 януари 2009 г. и ще бъде първата 
страна-членка, която ще се сблъска с проблемите, предизвикани от евентуално 
окончателно отхвърляне на Лисабонския договор. Според анализаторите договорът ще 
бъде гласуван от долната камара на парламента. Но евроскептиците в горната камара с 
мнозинство от 41 души от 81-членния Сенат могат да го отхвърлят. 

Президентът Вацлав Клаус също трябва да подпише договора, а засега е явен 
противник на Лисабонския договор. 

Какво е мнението на чешкия посланик в България Мартин Клепетко може да 
прочетете тук. 

 
Германският президент отложи ратифицирането на Лисабонския договор  

Президентът на Германия Хорст Кьолер обяви, че няма да подпише закона за 
ратификация на Договора от Лисабон, преди германският Конституционен съд да се 
произнесе дали този документ не противоречи на германската конституция, предаде БНР 
на 1 юли 2008 г.  

Законът за ратификация беше приет от двете камари на парламента – Бундестага и 
Бундесрата. Президентът Кьолер и канцлерът Ангела Меркел са за ратификацията на 
документа.  

Баварският депутат консерватор Петер Гаувайлер и парламентарната група на 
радикалната левица обаче внесоха жалба в Конституционния съд, за да се произнесе дали 
някои разпоредби на Лисабонския договор не са в разрез с германската конституция.  

 
Качински ще подпише Лисабонския договор, ако и Ирландия го направи 

На 3 юли 2008 г. полският президент Лех Качински заяви, че ще подпише 
Лисабонския договор, ако Ирландия също го ратифицира, предаде „Дарик“. 

Качински предизвика вълнения в Европейския съюз, като каза в интервю в 
началото на седмицата, че няма да подпише договора за реформа на ЕС засега, след като 
миналия месец референдум в Ирландия го отхвърли.  

 „Ако Ирландия ратифицира договора, Полша също ще го направи“, заяви той в 
интервю по Полската обществена телевизия.  

Дирекция „Европейски съюз” 
7 

http://www.europe.bg/upload/docs/2_Chypre.jpg
http://parliament.europe.bg/bg/index.php?id=15304&category=397


Седмичен бюлетин Брой 8 
7 юли 2008 г. 

 

Народно събрание 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
Как ще изглежда търговията с емисии на парникови газове в бъдеще? 

Търговията с вредни емисии е крайъгълен камък в усилията на ЕС за намаляване 
на парниковите газове. През януари 2008 г. Европейската комисия предложи някои 
подобрения в системата. Едно от предложенията е за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед 
подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове на Общността (т. 1 от ГРП на НС – 2008 г.) Докладчикът на 
Европейския парламент по темата Avril Doyle (ЕНП-ЕД, Ирландия) настоява приходите от 
търговията да се насочат към мерки за защита на климата, а промишлените предприятия 
да получат повече информация как системата ще функционира след 2012 година. За 
повече информация натиснете ТУК  

Проект на Доклад относно предложението за директива   

 
40 години Митнически съюз 

 
На белгийската граница – преди и сега 

На 1 юли 1968 година митническите бариери падат между шест държави – членки 
на тогавашната Европейска икономическа общност. Оттогава насам Митническият съюз 
играе решаваща роля за развитието на единния вътрешен пазар и за защитата на 
гражданите. Днес основната му функция е да защитава гражданите от организираната 
престъпност и тероризма, от опасни и вредни за здравето стоки и от фалшификати. За 
повече информация натиснете ТУК  

 
Силното евро – заплаха или благословение? 

 Силното евро – за или против? 

Настоящата криза на финансовите пазари, високите цени на 
петрола и храните и високата инфлация – това са теми, които всеки 
ден ни заливат от първите страници на вестниците. Но каква е ролята 
на силното евро в тази ситуация? Помага ли то на страните в 
еврозоната или влошава ситуацията? Прочетете мнението на някои 
евродепутати ТУК  
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Седмицата в Съвета  

1 юли 2008 г.  
Франция пое 6-месечното председателство на ЕС. Тя ще ръководи Съвета на 

Европейския съюз от 1 юли до 31 декември 2008 година. Виж „Тема на броя” 

 

Новини от Европейската комисия 

√ Комисията предлага обновена социална програма, за да даде възможности и 
окаже подкрепа на хората през 21-ви век 

На 2 и 3 юли 2008 г. Комисията представи цялостен и амбициозен пакет от инициативи. 
Той представлява нов ангажимент за социална Европа и се изразява в интегриран 
подход, обединяващ разнообразни политики. Той показва по какъв начин ЕС може да 
подпомогне създаването на възможности, предоставянето на достъп и проявата на 
солидарност: предприемайки инициативи за насърчаване на разкриването на работни 
места, образованието и развиването на уменията, за борба с дискриминацията, за 
оказване на подкрепа за мобилността и за даване на възможност на европейците да се 
радват на по-дълъг и в по-добро здраве живот. Обновената социална програма е 
насочена към предоставяне на възможности и всичко необходимо на европейците, и по-
специално на младите хора, да се справят с бързо променящата се под въздействието на 
глобализацията, технологичния процес и застаряващите общества действителност и с 
такива промени, като неотдавнашните резки скокове на цените на храните и горивата и 
трусовете на финансовите пазари. Тя също така е насочена към подпомагане на хората, 
които изпитват затруднения при справянето с тези предизвикателства. За повече 
информация натиснете ТУК

√ Европейският съюз предлага защита от дискриминация и извън работното 
място 

На 2 юли 2008 г. Комисията прие предложение за директива, която предвижда 
защита и извън работното място от дискриминация въз основа на възраст, 
увреждания, сексуална ориентация и религия или вяра (т. 14 от ГРП на НС – 
2008 г.) Предложената нова директива ще гарантира равнопоставеност в сферите на 
социалната защита, включително социалната сигурност и здравеопазването, на 
образованието и на достъпа и снабдяването със стоки и услуги, които са обществено 
достъпни на пазара, включително недвижими имоти. Проучвания на Евробарометър 
показват, че голяма част от европейските граждани се обявяват в подкрепа на подобно 
законодателство: 77 % подкрепят мерките за защита на хората от дискриминация в 
сферата на образованието, а 68 % – в сферата на достъпа до стоки и услуги. За повече 
информация натиснете ТУК

√ Комисията приема предложение за директива относно правата на пациентите 
при трансгранично здравно обслужване  

Като част от Обновената социална програма, Комисията прие предложение за 
директива, която да улесни прилагането на правата на европейските пациенти 
при трансгранично здравно обслужване, както и съобщение относно 
подобряването на сътрудничеството между държавите членки в тази област. 
Въпреки яснотата на няколко решения на Съда на Европейските общности, в които се 
потвърждава даденото от Договора за създаване на ЕС право на пациентите да търсят 
здравно обслужване в други държави членки, като у дома получават възстановяване на 
разходите за него, продължава да съществува несигурност относно това как да се 
прилагат като цяло принципите на тази юриспруденция. С това си предложение 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1070&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1071&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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Комисията цели да установи правна яснота по този въпрос. Така тя отговаря и на 
призивите към нея от страна на Европейския парламент и на Съвета на министрите да 
предложи конкретна инициатива относно трансграничното здравеопазване, която да е 
съобразена със и съответстваща на специфичното естество на сектора на 
здравеопазването. Освен това предложената директива създава надеждна основа за 
разгръщането на значителния потенциал на европейското сътрудничество, което може да 
спомогне за подобряването на ефикасността и ефективността на всички системи за 
здравеопазване в ЕС. За повече информация натиснете ТУК  

√ Децата на мигранти и образованието: предизвикателство пред 
образователните системи в ЕС 

Зелената книга, приета на 3 юли 2008 г. от Комисията, поставя начало на дебата как 
политиките в сферата на образованието могат по-добре да отговорят на 
предизвикателствата, свързани с имиграционните потоци и вътрешната мобилност в 
рамките на ЕС. Наличието на значителен брой деца на мигранти оказва съществено 
влияние върху европейските образователни системи. Основните въпроси са как да се 
предотврати появата на сегрегация в училищните среди, така че да се подобри 
равнопоставеността в образованието; как да се осъществи приспособяването към 
нарастващото разнообразие от майчини езици и културни перспективи и да се изградят 
междукултурни умения; как да се адаптират преподавателските умения и да се изградят 
връзки с мигрантските семейства и общности. За повече информация натиснете ТУК  

√ Какви би трябвало да бъдат училищата ни през ХХІ в.? 

Европейската комисия желае държавите членки да си сътрудничат по-ефективно с оглед 
на това училищните системи да бъдат по-добре адаптирани към нуждите на учениците и 
работодателите в основаната на знанието Европа на бъдещето. В Съобщението на 
Комисията „Подобряване на способностите за ХХІ в.: програма за европейско 
сътрудничество по въпросите на училищата“, което бе представено на 3 юли, се 
посочва, че ще бъдат нужни промени, понякога радикални, ако европейските училища 
искат да развият в младите хора всички необходими способности за живота през ХХІ в. За 
повече информация натиснете ТУК  

√ Дейности на доброволни начала: Комисията излиза с предложение за 
улеснена мобилност на младите хора  

На 3 юни 2008 г. Европейската комисия предложи да бъде предприета инициатива за 
създаване на повече възможности за младите хора да извършват дейности на 
доброволни начала из Европа. Младите хора, които искат да извършват дейности на 
доброволни начала в друга държава членка не разполагат с достатъчно възможности за 
това. С настоящото си предложение Комисията представя решение, което зачита 
разнообразието на европейските схеми за доброволчески дейности, като им позволява 
подобрена оперативна съвместимост и отваряне към доброволци от други страни от ЕС. За 
повече информация натиснете ТУК  

√ Изолацията на ромите изисква съвместни действия, се посочва в доклад на 
Европейската комисия 

Според публикуван на 2 юли 2008 г. доклад на Европейската комисия милиони 
европейски граждани от ромски произход са обект на трайна дискриминация – 
едновременно на личностно и институционално равнище – и на широкомащабна социална 
изолация. Въпреки това съществуват средства, които биха подобрили положението, ако 
ЕС, държавите членки и гражданското общество обединят сили за ефективното 
координиране на своите усилия. Докладът днес представлява отговор на искането от 
страна на лидерите на ЕС през декември 2007 г. да бъдат преразгледани наличните 
политики и инструменти на европейско равнище, насочени към разрешаване на проблема 
с изолацията на ромите. За повече информация натиснете ТУК  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1080&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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√ Конкуренция: Годишен доклад за 2007 г. относно политиката за конкуренция 
─ защита на потребителите и укрепване на конкурентоспособността на Европа  

Европейската комисия прие годишния си доклад за 2007 г. относно политиката 
за конкуренция, в който се прави преглед на основните тенденции в развоя на тази 
политика през 2007 г. Докладът излага ключови промени в правилата и политиката за 
конкуренция, както и основните действия за прилагане. Чрез конкретни примери 
докладът показва как са използвани инструментите на политиката за конкуренция за 
укрепване на конкурентоспособността на Европа и за защита на потребителите и бизнеса 
от неконкурентно поведение. За повече информация натиснете ТУК  

√ Антитръстово законодателство: Комисията прие насоки относно прилагането 
на правилата за конкуренция към морските транспортни услуги 

Европейската комисия прие насоки относно прилагането на правилата за 
ограничителни бизнес практики от Договора за създаване на ЕО (член 81) към 
морските транспортни услуги. Това става в резултат на публична консултация през 
2007 г. През 2006 г. Съветът отмени освобождаването на линейните конференции за 
морски превозни услуги от правилата за конкуренция на ЕС. Считано от октомври 2008 г. 
дружествата в линейното корабоплаване ще трябва сами да преценяват дали техните 
бизнес практики съответстват на правилата за конкуренция. Насоките ще помогнат на 
морските оператори да разберат последствията от тази промяна, а също така предоставят 
подробности относно определянето на пазара, обмена на информация в сектора на 
линейните морски превози и относно споразуменията за оперативно сътрудничество 
между операторите на случайни превози с плавателни съдове (т.е. случайни превози с 
плавателни съдове на насипни товари, които не са в контейнери), така наречените 
споразумения за създаване на пулове. Насоките ще бъдат публикувани в Официален 
вестник на ЕС. За повече информация натиснете ТУК
 

√ Комисията иска по-добре пригодени за хора с увреждания Интернет страници  

15 % от европейците страдат от някаква форма на увреждане и много от тях срещат 
трудности при разчитането на текст със ситен шрифт на дадена Интернет страница или 
дори не знаят как да получат достъп до определени Интернет страници и онлайн услуги. 
Въпреки многократните призиви от страна на лидерите на ЕС и правителствата за 
подобряване на това положение, осъщественият напредък продължава да е ограничен: 
при преобладаващата част от Интернет страниците не се използват общоприети решения, 
които са благоприятни по отношение на потребителите. На 2 юли 2008 г. Европейската 
комисия даде началото на обществена консултация относно по-нататъшните 
мерки, чрез които Интернет страниците в Европа да станат достъпни, като се 
започне с тези на публичните администрации, и прикани заинтересованите страни да 
дадат становищата си. Консултацията се отнася и за други технологии като цифровата 
телевизия и ще бъде отворена до 27 август 2008 г. За повече информация натиснете ТУК  

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1062&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1063&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1074&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

7 до 10 юли 2008 г. 

От 7 до 10 юли 2008 г. в Страсбург ще се проведе редовната пленарна сесия на 
Европейския парламент. Ето и някои от темите, по които ще се проведат дискусии: 

Либерализиране на пазара на природен газ в ЕС. Според приетия доклад от 
Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на ЕП относно либерализирането 
на газовия пазар в ЕС, държавите членки могат да избират между пълното разделяне на 
собствеността или предложения нов модел на "независим преносен оператор", който се 
стреми да отговори на исканията на осем страни, сред които е и България. 

Условия за достъп до газопреносните мрежи. На 9 юни ЕП ще гласува доклад на 
българския евродепутат Атанас Папаризов (ПЕС) като част от третия енергиен пакет. 
Чрез него се дават по-големи правомощия на Агенцията за сътрудничество между 
енергийните регулатори, насърчава се регионалното сътрудничество и се засилва 
сигурността на доставките. 

Нови правила за хранителните добавки, ароматизанти и ензими. Правилата 
относно разрешителния режим за хранителните добавки, ароматизанти и ензими ще бъдат 
осъвременени и опростени, ако на 8 юли ЕП подкрепи постигнатия компромис на второ 
четене със Съвета по пакет от четири проекторегламента. Новите процедури ще 
допринесат не само за свободното движение на храните в ЕС, но и за по-добрата защита 
на здравето и потребителите. Съгласно искането на депутатите, храните, съдържащи 
определени оцветители, трябва да бъдат етикетирани по подходящ и ясен начин. 

Включване на авиацията към схемата за търговия с квоти на ЕС. След серия от 
срещи между депутатите от ЕП и Словенското председателство на Съвета беше постигнат 
компромис на второ четене относно включването на въздушния транспорт към 
европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Текстът на 
компромиса трябва да бъде формално одобрен от Съвета и приет на пленарната сесия на 
ЕП в Страсбург на 8 юли. 

Разширяване: ЕП подкрепя създаването на Съюз за Черно море. В своя годишен 
доклад относно разширяването Европейският парламент потвърждава "твърдия си 
ангажимент към всички страни кандидатки" и най-вече към тези, които са получили ясна 
перспектива за членство, като в същото време подчертава необходимостта от солидна 
"обществена подкрепа за членството в ЕС на всяка една страна кандидатка". Депутатите 
настояват също така да се състави комплексна стратегия на ЕС за Черноморския регион, 
която да предвижда създаването на Съюз за Черно море. 

Никола Саркози ще представи приоритетите на френското председателство на 
ЕС. На 10 юли френският президент Никола Саркози ще представи пред депутатите от 
Европейския парламент в Страсбург програмата на френското председателство на ЕС, 
което започна на 1 юли. Сред приоритети са преодоляването на последиците от 
отрицателния вот на референдума в Ирландия, имиграцията и енергийните въпроси, 
както и реформата на Общата земеделска политика. 

Стабилизиране на Афганистан: ЕП настоява за по-голяма роля на Европейския 
съюз. Докладът на ЕП, който ще бъде обсъден и гласуван на 8 юли, подчертава 
необходимостта международната общност да координира по-добре усилията си за 
осигуряване на ефикасна помощ за възстановяването на Афганистан, иска по-голяма 
роля на ЕС в този процес и изтъква необходимостта да се прави ясно разграничаване 
между военните и хуманитарните операции. 

Проект на дневния ред на пленарната сесия на ЕП в Страсбург, 7-10 юли 2008 г.
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2008-07&language=BG
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Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 
понеделник, 7 юли 2008 г. 
 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Проект на дневен ред
  
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред  
 
 
сряда, 9 юли 2008 г. 
 
Комисия по рибно стопанство 
Проект на дневен ред  
 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Проект на дневен ред  
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
вторник – 8 юли 2008 г.  
  

На 8 юли 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2882-ото заседание на Съвета по 
икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). На заседанието ще бъде 
представена работната програма на председателството, ще бъдат разгледани въпроси, 
свързани с прилагането на Пакта за стабилност и растеж. Предвижда се да бъдат приети 
правни актове във връзка с въвеждането на еврото в Словакия, както и да бъде 
проведена дискусия по въпроса за изменението в цените на петрола. Ще бъдат приети 
заключения на Съвета относно управлението на Съвета по международни счетоводни 
стандарти (СМСС) и относно финансовите пазари – състояние и прилагане на пътната 
карта на Съвета (прозрачност и рейтингови агенции). 
Дневен ред на заседанието  
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+IMCO-OJ-20080707-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ITRE-OJ-20080707-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20080707-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+EMPL-OJ-20080707-2+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ECON-OJ-20080707-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFET-OJ-20080707-1+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PECH-OJ-20080709-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+SEDE-OJ-20080709-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/101609.pdf
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Инициативи на ЕС 
 
Не на изтезанията! 

 
Петдесет и седем страни, включително 11 от ЕС, участват в 
кампания за повишаване на осведомеността за ужасите на 
изтезанията. Международното право забранява изтезанията, но те 
все още се използват в много страни, дори в такива, които са 
ратифицирали конвенцията на ООН против изтезанията. В ЕС 
живеят 400 000 оцелели след изтезания, повечето от които са 
бежанци. 

ЕС е твърдо решен да поддържа абсолютната забрана на изтезанията и 
жестокото, нечовешкото и унизителното отношение. Прекратяването на тези 
практики е една от основните цели на политиката за човешки права на Съюза. За 
повече информация натиснете ТУК  
 
 
Нов план в подкрепа на малките фирми 
 

Комисията обявява нов план за намаляване на 
бюрократичните и други пречки пред малките и средни 
фирми, подчертаващ ключовата им роля за икономиката 
на ЕС. 
Планираната инициатива в подкрепа на малките и средни 
предприятия „ Small Business Act “ е „крачка напред“, заяви 
председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу.Тя ще доведе 
до „по-малко бюрокрация и повече възможности“ за 

предприемачите. 

В ЕС има около 23 млн. малки и средни предприятия (по определение това са компании с 
по-малко от 250 служители).Те осигуряват повечето работни места в ЕС, особено във 
важни индустрии като текстилната, строителната и мебелната, и са смятани за решаващи 
за икономическия успех. 

Тези фирми обаче често се сблъскват с огромни административни пречки и трудности при 
търсенето на финансиране. Пречка пред предприемачеството в Европа е и липсата на 
разбиране на важната роля на малките предприятия. 

Планът е част от Стратегията за растеж и заетост на ЕС и призовава за политики, 
улесняващи и правещи по-привлекателно започването и ръководенето на бизнес. Сред 
тях е ограничаване на времето за създаване на компания до не повече от седмица. 
Получаването на лицензи и разрешителни не бива да отнема повече от месец. ЕС вече 
пое ангажимент за намаляване на административния товар за малките фирми с 25 % до 
2012 г. Предложеният план има за цел и стимулиране на интереса към 
предприемачеството, особено сред младите хора. 

Предприятията също така ще имат по-лесен достъп до финансиране и ще им бъде даван 
втори шанс, ако се провалят. В съответствие с това Европейската инвестиционна банка 
планира да разнообрази инструментите си в подкрепа на малките фирми. 

Комисията предлага също нова форма на европейско дружество, за да помогне на 
малките предприятия да излязат извън националните граници. Тези нови правила за  
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http://ec.europa.eu/news/justice/080630_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba/SBA_citizens_summary.pdf
http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
http://www.eib.org/?lang=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/434&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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„Европейско частно дружество“ ще доведат до обща за целия ЕС процедура за 
новосъздадени фирми и ще улеснят създаването на филиали на компаниите в други 
европейски страни. Въпреки че над 99 % от компаниите в ЕС са малки предприятия (на 
тях се падат и 70 % от работните места), те действат предимно в национални граници, за 
разлика от големите компании. 

За повече информация натиснете ТУК
 
 
 
 

        Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

 eubulletin@parliament.bg
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/434&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/business/080626_1_bg.htm
mailto:eubulletin@parliament.bg
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