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Тема на седмицата 
 
Лансиране на бюджетната процедура 
 

  На своето заседание от 17 юли 2008 г., 
Съветът стартира бюджетната процедура с 
гласуването на първо четене на проекта на бюджет 
на Европейските общности за 2009 г. 
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 В същност, процедурата вече започна с 
провеждане на Триалог между Европейската комисия, 
Европейския съвет и Европейския парламент, на 
който трите институции представиха своите 
бюджетни приоритети. Този дебат позволи на 
Комисията да състави предварителен проект на 
бюджет, представен през м. май 2008 г. 
 Бюджетът е съставен на базата на 
многогодишната финансова рамка, която определя 
тавана за шестте основни рубрики на бюджета за 
периода 2007-2013 г. Този метод има предимството 
да осигури финансиране на дейностите на ЕС за 

тяхната продължителност.  
  
 Проектобюджетът одобрен от Съвета възлиза на : 

      133 932 757 913 евро бюджетни кредити за поети задължения; 
      114 972 328 243 евро бюджетни кредити за плащания. 

 
 В бюджета за 2009 г., най-голямата част от разходите е посветена на растежа и 
заетостта. Предвидено е и значително увеличение на инвестициите за околната среда. 
 Предстои  първо четене на проекта на бюджет в Европейския парламент през м. 
октомври, като е възможно да бъдат направени изменения. В рамките на второто четене в 
Съвета и Европейския парламент през ноември и декември ще бъдат завършени 
преговорите между двете институции. Бюджетната процедура завършва формално чрез 
подписването на бюджета от Председателя на ЕП. 
 
 
За повече информация натиснете ТУК
Предварителен проектобюджет 2009 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/focusView.ASP?lang=BG
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-bg.htm
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
16 юли 2008 г.  
Председателят на Комисията по европейските 
въпроси Младен Червеняков и други членове на 
Комисията се срещнаха с делегация на 
Комисията по въпросите на Европейския съюз на 
Сената на Чешката република, водена от 
председателя на Комисията Лудек Сефциг. 
 
16 юли 2008 г. 
Председателят на Комисията по енергетика 
Рамадан Аталай се срещна с делегация на 
Комисията по въпросите на Европейския съюз на 
Сената на Чешката република, водена от 
председателя на Комисията Лудек Сефциг. 

 
16 юли 2008 г. 
Председателят на Комисията по външна политика Соломон Паси се срещна с делегация на 
Комисията по въпросите на Европейския съюз на Сената на Чешката република, водена 
от председателя на Комисията Лудек Сефциг.  
 
16 юли 2008 г. 
Председателят на Комисията по външна политика Соломон Паси се срещна с 
председателя на Комисията по външна политика на парламента на Испания Жозеп Антони 
Дурап и Лейда. 
 
17 юли 2008 г. 
Председателят на Комисията по околната среда и водите Георги Божинов се срещна с 
делегация на Комисията по въпросите на Европейския съюз на Сената на Чешката 
република, водена от председателя на Комисията Лудек Сефциг. 
 
 
 
 

Годишна работна програма   

 
На 17 юли 2008 г. Комисията по европейските въпроси разгледа:  
 

√ т. 2 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008 г.) – Проект на Решение на Европейския парламент 
и Съвета относно индивидуалните ангажименти на държавите членки за 
намаляване емисиите на парникови газове в Общността до 2020 г. – СОМ (2008) 17 
final (Околна среда) 

 Проектът на Решение на Европейския парламент и Съвета е част от предложения от 
Европейската комисия законодателен пакет „Изменение на климата – енергетика” и е 
резултат от поетия от ЕС ангажимент до 2020 г. да постигне намаление на емисиите на 
парникови газове с най-малко 20% в сравнение с 1990 г. За да бъде постигнато това 
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намаление, трябва да бъдат предприети допълнителни мерки за ограничаване на 
емисиите на парникови газове от източници, които не са включени в Схемата за търговия 
с емисии на ЕС. 
 

√ т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008) – Проект на Директива на Европейския парламент 
и Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за 
изменение на Директиви на Съвета 85/337 ЕИО, 96/61 ЕО, Директиви 2000/60 ЕО, 
2001/80 ЕО, 2004/35 ЕО, 2006/12 ЕО и Регламент 1013/2006 ЕО – СОМ (2008) 18 
final (Околна среда) 

 Предложената от Европейската комисия Директива относно съхранението на 
въглероден диоксид в геоложки обекти е част от законодателния пакет „Изменение на 
климата – енергетика” и цели ограничаване на климатичните промени като отстранява 
съществуващите в действащото законодателство пречки и регулира дългосрочното 
задържане на въглероден диоксид в геоложки структури. 
 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На заседание на 16 юли 2008 г. Комисията по икономическата политика прие 
на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката, № 
802-01-38, внесен от Министерския съвет на 15.04.2008 г. Законопроектът цели да 
осигури подходяща правна рамка за изпълнение функциите на Националната 
статистическа система в съответствие с Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 
февруари 1997 г. относно статистиката на Общността, Регламент (ЕИО) № 1588/90 на 
Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставянето на поверителна статистическа информация 
на Статистическата служба на Европейските общности и Кодексът на Европейската 
статистическа практика.  

 
На 16 юли 2008 г. Комисията по здравеопазването прие 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 16 юли 2008 г., Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството № 802-01-50, 
внесен от Министерския съвет на 23.6.2008 г. 

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

предприятието, но 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. 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=154
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2145
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2145
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=164
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=155
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2201
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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 16 юли 2008 г. Комисията по транспорт и съобщения прие на второ четене 
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското 
корабоплаване (№ 802-01-44/23.05.2008 г.) внесен от Министерския съвет, включен в 
обобщен проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското 
корабоплаване. С предлаганото изменение на чл. 88 ал.4 се премахва съществуващото до 
момента ограничение, съгласно което се изисква българско гражданство за капитана и 
главния механик на корабите, които плават под българско знаме. Дава се възможност на 
тези длъжности да бъдат назначавани и граждани на държава – членка на ЕС или друга 
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на 
Конфедерация Швейцария. 
 
 На 16 юли 2008 г. НС прие на второ четене Закон за изменение и допълнение 
на Закона за независимия финансов одит, внесен от МС на 27 май 2008 г. Със закона 
се въвеждат изискванията на директива 2006/43/ЕО относно задължителните одити на 
годишните счетоводни отчети и на консолидираните счетоводни отчети, както и 
изискванията на Препоръка на Комисията 2008/363/ЕО от 6 май 2008 г. относно външно 
гарантиране на качеството на задължителни одитори или одиторски дружества, които 
извършват одит на дружества, извършващи дейност в обществен интерес. Със закона се 
създава Комисия за публичен надзор върху дейността на независимите одитори, която е 
независим орган, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София. 
Дейността на комисията се финансира от държавния бюджет чрез бюджета на Комисията 
за финансов надзор. В съответствие с директивата се допълва дефиницията за 
предприятия, извършващи дейност от обществен интерес и се създават одитни комитети в 
предприятията. Урежда се сътрудничеството и обмена на информация с компетентните 
органи на други държави. 

 
На 17 юли 2008 г. Комисията по околната среда и водите прие на второ четене 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (№ 
802-01-43/19.05.2008 г.) внесен от Министерския съвет. Предлаганите промени в Закона 
за подземните богатства транспонират в българското законодателство изискванията на 
Директива 2006/21 ЕО на Европейския парламент и Съвета относно управлението на 
отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35 ЕО. 
Директивата цели подобряване на управлението на отпадъците от миннодобивните 
индустрии, като предвижда мерки за предотвратяване или намаляване на 
неблагоприятните въздействия върху околната среда и здравето на човека, породени от 
тези отпадъци. 
 
 На 17 юли 2008 г. Комисията по европейските въпроси разгледа:  

√ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на 
околната среда, № 854-01-67, внесен от народния представител Мария Василева 
Капон на 09.06.2008 г., с който се цели да бъде забранено използването на 
цианиди при преработката на метални руди. 

√ Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за електронните 
съобщения, № 854-01-72, внесен от Минчо Спасов и група народни 
представители на 16.06.2008 г. цели постигането на по-точно съответствие с 
изискванията на Директива 2006/24 ЕО на Европейския парламент и Съвета за 
запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на 

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=2170
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=166
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2165
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2165
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
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обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени 
съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58 ЕО. Съгласно 
действащия Закон за електронните съобщения, такива данни се предоставят в два 
случая: за разкриване на престъпление и при заплаха за националната сигурност. 
Предлаганият законопроект предвижда отпадане на текста, съгласно който данни 
се предоставят за нуждите на националната сигурност и уточнява, в съответствие с 
разпоредбите на Директивата, че данните, свързани с трафика, се предоставят 
само за разкриване на тежки престъпления. Освен това, законопроектът предлага 
създаването на нов текст, който съгласно изискването на Директивата предвижда 
санкции при злоупотреба с трафичните данни. 

√ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до 
обществена информация, № 854-01-79, внесен от Бойко Великов и група 
народни представители на 04.7.2008 г., с който се предлага приемането на 
разпоредби, гарантиращи синхронизирането на българското законодателство с 
европейските и международните актове относно достъпа до обществена 
информация. Законопроектът има за цел да допълни и конкретизира разпоредбите 
в тази област. 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 14 до 18 юли 2008 г. 
 
Административни въпроси 
 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
Приложение XI към Правилника за длъжностните лица – COM(2008)443 Досие на 
документа 

 
Земеделие и развитие на селските райони 
 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/ 
2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и на Регламент 
(ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските 
пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ 
регламент за ООП“) с цел да се създаде схема за предлагане на плодове в 
училищата – COM(2008)442 Досие на документа 

 
Икономически и финансови въпроси 
 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА до бюджетния орган относно гаранциите, които се 
покриват от общия бюджет Състояние към 31 декември 2007 г. – COM(2008)451 
Досие на документа 

 
Координиране на политиките на ЕК 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ – Насоки за интегриран подход към въпросите на морската политика: 

Дирекция „Европейски съюз” 
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1718
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1718
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1729
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1745
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Към най-добра практика при интегрираното управление на морското дело и 
консултация със заинтересованите страни – COM(2008)395 Досие на документа 

 
Образование и култура 
 

 ЗЕЛЕНА КНИГА – Миграция и мобилност: предизвикателствата и възможностите за 
образователните системи в ЕС – COM(2008)423 Досие на документа 

 
Околна среда 
 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на приложения ІV и V към 
Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и Съвета относно 
третирането на отпадъци, съдържащи устойчиви органични замърсители, в 
термични и металургични производствени процеси – COM(2008)462 Досие на 
документа 

 
Предприятия и промишленост 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ – „Мисли първо за малките!“ – „Small Business Act“ за Европа – 
COM(2008)394 Досие на документа 

 
 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – Доклад 
относно разработването, валидирането и законодателното приемане на 
алтернативни методи за изпитване върху животни в областта на козметиката (2007 
г.) – COM(2008)416 Досие на документа 

 
Развитие и отношения със страните от АКТБ (държави от Африка, Карибския и 
Тихоокеанския басейн) 
 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Етапно споразумение за 
икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави 
членки, от една страна, и Гана, от друга – АНЕКС 2 (ЧАСТ ПЪРВА) – АНЕКС 2 (ЧАСТ 
ВТОРА) – АНЕКС 2 (ЧАСТ ТРЕТА) – АНЕКС 2 (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА) – АНЕКС 1 – 
COM(2008)441 Досие на документа 

 
 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на 
Етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската 
общност и нейните държави членки, от една страна, и Централна Африка, от друга 
– COM(2008)445 Досие на документа 

 
 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Етапно споразумение за 
икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави 
членки, от една страна, и Централна Африка, от друга – COM(2008)446 Досие на 
документа  

 
 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на 
Етапно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност 
и нейните държави-членки, от една страна, и Кот д’Ивоар, от друга – 
COM(2008)438 Досие на документа 

 
 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1721
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1754
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1748
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1748
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1717
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1752
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1723
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1732
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1733
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1733
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1747
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Рибарство и морско дело 
 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за въвеждане на временно конкретно действие 
с цел поощряване на преструктурирането на риболовните флоти на Европейския съюз, 
засегнати от икономическата криза – COM(2008)454 Досие на документа 

 
Транспорт 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно обща позиция на Съвета по 
приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
летищните такси – COM(2008)455 Досие на документа 

 
 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на 
Споразумение между Европейската общност и Република Индия относно някои 
аспекти на въздухоплавателните услуги – Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 
относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република 
Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги – COM(2008)347 
Досие на документа 

 
 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за 
изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от 
тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури – 
COM(2008)436 Досие на документа 

 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА – 
Постигане на по-екологосъобразен транспорт – COM(2008)433 Досие на документа 

 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ – 
Стратегия за прилагане на интернализация на външните разходи – COM(2008)435 
Досие на документа 

 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА – Мерки 
за намаляване на шума по отношение съществуващия железопътен парк – 
COM(2008)432 Досие на документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА – 
Солидарност и промяна: Европейският фонд за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ) през 2007 г. – преразглеждане и перспективи – 
COM(2008)421 Досие на документа 

 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ – Недискриминация и равни възможности: подновен ангажимент – 
COM(2008)420 Досие на документа 

 
 
 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ – Обновена социална програма: Възможности, достъп и солидарност в 
Европа на 21-ви век – COM(2008)412 Досие на документа 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1715
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1716
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1722
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1725
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1727
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1744
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1758
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1724
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1756
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1761
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Договор от Лисабон  
 
Белгия одобри Лисабонския договор 
 

Белгия завърши процеса на ратификация на Лисабонския договор, след 
като и парламентът на северния регион Фландрия одобри новия договор. С 
78 гласа "за" и 22 "против" при гласуването Белгия стана 22-ата държава, 
одобрила договора, предаде EUbusiness. Очаква се кралят Алберт II да 
подпише документа. Председателят на ЕК Барозу и председателят на ЕП 
Пьотеринг поздравиха страната за ратификацията. 

 
 
Испания одобри Лисабонския договор 
 

Испания окончателно одобри ратифицирането на Лисабонския договор, 
след като документът беше гласуван с голямо мнозинство на извънредно 
заседание на Сената, съобщава „Дарик".  

Това е исторически момент въпреки съществуващи още нерешени въпроси 
след отхвърлянето на договора на референдума през юни в Ирландия, 
заяви след вота външният министър Мигел Анхел Моратинос.  

Документът вече беше одобрен от Конгреса на депутатите – долната камара на 
парламента. Последната част от процедурата по ратификацията е предстоящото му 
подписване от краля Хуан Карлос. Тази формалност може да бъде извършена до края на 
седмицата. 

 
Великобритания завърши ратификацията на Лисабонския договор 
 

Ратификацията на новия европейски договор приключи във 
Великобритания, след като кралица Елизабет Втора и външният министър 
Дейвид Милибанд подписаха документа. Договорът е депозиран в 
италианското външно министерство в сряда, предаде ВВС.

Великобритания е 23-ата европейска държава, одобрила новия европейски 
договор. Той бе отхвърлен от Ирландия, среща пречки в Чехия и Полша, 

Италия не е завършила ратификационния процес.  

Британският върховен съд отхвърли исканията на консерватора Бил Кеш и бизнесмена 
Стюарт Уилър за законодателен преглед на ратификацията след ирландския отказ и за 
необходимостта от референдум. За да влезе в сила, договорът от Лисабон трябва да бъде 
одобрен от всички страни членки да следващите избори за ЕП през юни 2009 г.  
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Жозе Мануел Барозу не очаква още страни да отхвърлят Лисабонския договор 
 

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви, че не 
очаква още страни да отхвърлят Договора за реформи на ЕС след 
ирландското „не" на референдум миналия месец, предаде БГНЕС. За да 
влезе в сила от изборите за ЕП през юни 2009 г., Лисабонският договор 
трябва да бъде одобрен от 27-те държави членки.  

В реч пред италианския парламент Барозу заяви, че полският президент Лех 
Качински го е уверил, че страната му няма да блокира ратифицирането на 

договора. Според него чешкият президент Вацлав Клаус също няма да създава пречки 
пред Лисабонския договор.  

„Имаше само едно „не" при ратифицирането на договора и не очаквам да има други", 
заяви Барозу. „През следващите месеци ще бъде много важно да работим в близко 
партньорство с ирландското правителство, за да постигнем напредък", подчерта 
председателят на ЕК. 

За да влезе в сила от изборите за ЕП през юни 2009 г., Лисабонският договор трябва да 
бъде одобрен от 27-те държави-членки. 

 

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
В памет на Бронислав Геремек 

На 14 юли 2008 г. Европейският парламент се прости с един от своите членове – 
професор Бронислав Геремек, който загина при автомобилна катастрофа в Полша на 13 
юли 2008 г. Геремек бе един от най-видните полски политици и водеща фигура в 
европейската политика. Той беше знакова личност за опозиционната "Солидарност" и 
външен министър на Полша от 1997 до 2000 година. За повече информация натиснете ТУК  
 

Намаляване на парниковите газове – ангажиментът на държавите членки?  

Двайсет на сто намаляване на емисиите СО2 до 2020 година. Това е амбициозната 
цел на лидерите на ЕС, договорена през март 2007 година. Ако бъде постигнато 
международно споразумение, ЕС е готов да поеме ангажимент за 30-процентово 
намаляване на емисиите. Предложението за решение относно ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове с цел 
изпълнение на горните ангажименти е една от законодателните инициативи, предложени 
от Европейската комисия в началото на тази година (т. 2 от ГРП на НС за 2008 г.) За 
повече информация натиснете ТУК

Досие на документа  

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението относно усилията на държавите-членки за намаляване на 
техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за 
намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-34181-350-12-51-911-20080714STO34180-2008-15-12-2008/default_bg.htm
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15 юли 2008 г. 

На заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи, проведено на 15 юли 2008 г., беше приет с 35 гласа „за”, 4 „против” и един 
„въздържал се” доклад на Розлин Льофрансоа относно борбата с тероризма (т. 16 от ГРП 
на НС за 2007 г.) За повече информация натиснете ТУК  

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за рамково решение на Съвета за изменение на Рамково 
решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма  
 

16 юли 2008 г. 

 На 16 юли 2008 г. в Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи беше проведено публично изслушване относно проекта на Директива 
за минимални санкции за работодателите на незаконно пребиваващи граждани от трети 
страни (т. 26 от ГРП на НС за 2007 г.) За повече информация натиснете ТУК  

Програма на изслушването  
Досие на документа  
 

 

Седмицата в Съвета  

 
15 юли 2008 г. 

На 15 юли 2008 г. в Брюксел се проведе 2884-ото заседание на Съвета по 
земеделие и рибарство. Съветът постигна политическо споразумение относно мерките, 
които трябва да бъдат предприети спешно във връзка с икономическата криза в сектора 
на рибарството, вследствие високите цени на горивата. Бяха обсъдени законодателните 
предложения във връзка със здравния преглед на Общата селскостопанска политика (т. 
10 от ГРП на НС за 2008 г.) Съветът прие регламент относно сключването на протокола 
за определяне на възможностите за риболов и финансова помощ, предвидени в 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Ислямска 
република Мавритания, за периода 1 август 2008 г. – 31 юли 2012 г. Беше приет, без 
обсъждане, Регламент, изменящ регламенти на ЕО по отношение на възможностите за 
риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси за 2008 г. За повече 
информация натиснете ТУК  
 
17 юли 2008 г. 

На 17 юли 2008 г. в Брюксел се проведе 2883-то заседание на Съвета по 
икономически и финансови въпроси (Бюджет). Съветът прие с единодушие, на 
първо четене, проектът за общ бюджет за финансовата 2009 година, след като проведе 
консултации с Европейския парламент и с Комисията. Комисията представи 
предварителния проект за бюджет през пролетта на 2008 г. Както досега този проект за 
бюджет ще бъде разгледан и допълнен на първо четене от Европейския парламент през 
есента на 2008 г. Комисията също ще представи през есента писма за промени и 
допълнения преди второто четене в Съвета, предвидено за м. ноември 2008 г. 
За повече информация натиснете ТУК

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-34088-196-07-29-902-20080714IPR34087-14-07-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-400.537+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-400.537+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/018-34092-196-07-29-902-20080714IPR34091-14-07-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200807/20080710ATT33963/20080710ATT33963EN.pdf
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=537
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/101859.pdf
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/focusView.ASP?lang=bg%20
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18 юли 2008 г. 

На 18 юли 2008 г. в Брюксел се проведе извънредно заседание на Съвета по 
общи въпроси и външни отношения. Съветът направи оценка на ситуацията по 
отношение на Програмата от Доха за развитие на Световната търговска организация 
(СТО), в контекста на министерската среща в Женева, която ще се проведе през 
седмицата, започваща от 21 юли 2008 г. Той призова Комисията да продължи да полага 
усилия за подобряване на текстовете, които са обект на преговори, спазвайки мандата на 
Съвета, изразен в заключенията от 10 март 2008 г. За повече информация натиснете ТУК

 
Новини от Европейската комисия 

√ Публично финансирани изследвания: Общите проблеми изискват общи 
решения! Комисията предлага на държавите членки да отговорят 
съвместно на големите обществени предизвикателства  

Измененията на климата, болестите и енергийният проблем –  това са социални 
предизвикателства, пред които са изправени всички страни на ЕС. Научното изследване 
на национално равнище, в което понастоящем се влагат 85 % от всичките публични 
средства за изследвания в Европа, ще има по-голямо въздействие, ако държавите членки 
обединят ресурсите си и по-добре координират усилията си. На 15 юли 2008 г. 
Европейската комисия предложи държавите-членки да приемат нова концепция на 
„съвместно планиране“. Тя е насочена към справяне с настоящето разпокъсване, което 
намалява ефективността на изследователската дейност в Европа. За повече информация 
натиснете ТУК  

√ „Текстови съобщения без граници“: Комисията планира да премахне 
прекалено високите такси за роуминг за текстови съобщения, изпращани в 
чужбина 

2,5-те милиарда текстови съобщения, които клиентите на роуминг в ЕС изпращат 
всяка година, струват над 10 пъти повече от кратките текстови съобщения (SMS), 
изпращани в рамките на страната, както показват данните, съобщени на 15 юли 2008 г. 
от Европейската комисия. Между октомври 2007 г. и март 2008 г. средната цена на 
текстово съобщение с роуминг в ЕС беше 0,29 EUR според Европейската група на 
регулаторните органи, но за пътници от Белгия може например да стигне и до 0,80 EUR. 
Операторите досега не са реагирали на призоваването за саморегулиране и доброволно 
намаляване на цените на роуминг за текстови съобщения. Поради това Комисията ще 
разработи мерки, с които да се гарантира потребителите да могат да се възползват от 
действително единен пазар за мобилни текстови услуги. Освен това Комисията ще опита 
да сложи край на ценовите шокове, в които могат да изпаднат клиентите на роуминг, 
когато ползват мобилна връзка за сърфиране в интернет. Комисията може да предложи 
нови мерки на Европейския парламент и на Съвета в началото на есента. За повече 
информация натиснете ТУК  

√ По-високи данъци върху тютюна за ограничаване на пушенето 

Минималните данъци, с които страните от ЕС трябва да облагат продажбите на цигари 
и тютюневи изделия, постепенно ще нараснат по предложение на Комисията, целящо 
намаляване на тютюнопушенето и контрабандата. Цените на цигарите ще скочат с поне 
20 % в 11 страни в резултат от предложение на Комисията за намаляване на различията 
между данъците върху тютюна в страните от ЕС. Предложението е част от пакет мерки, 
включващ по-добра защита от излагането на тютюнев дим, по-добро регулиране на 
съдържанието на тютюневите изделия и по-строги ограничения на рекламирането им, 
приет от Комисията на 15 юли 2008 г. За повече информация натиснете ТУК  

http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/newsRoom/related.asp?BID=71&GRP=13816&LANG=1&cmsId=339
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1140&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1144&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/economy/080716_1_bg.htm
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√ Засилване на екопроизводството и екопазаруването 

Пакет от нови мерки ще насърчи производството на по-екологично чисти стоки и 
ясното им означаване за улеснение на купувачите. Мерките, някои от които са 
задължителни, а други – по избор, са събрани в нов план на Комисията за екологичен 
дизайн на продукти и енергийно и екологично етикетиране. Взети заедно, мерките могат 
да понижат количеството енергия, използвано за отопление, осветление и поддръжка на 
сгради, с 30 %. За повече информация натиснете ТУК  

√ Защита на потребителите: строги мерки на ЕС срещу измами, свързани с 
мелодии за мобилен телефон 

 На 17 юли 2008 г. еврокомисарят по защитата на потребителите Меглена Кунева 
оповести резултатите от проведено в целия ЕС разследване на уебсайтове, които 
предлагат мобилни услуги като мелодии и фонове за мобилен телефон. Проучването, в 
което бяха включени повече от 500 уебсайта във всичките 27 държави членки, Норвегия 
и Исландия, установи, че е необходимо 80 % от проверените сайтове да бъдат 
допълнително разследвани във връзка с предполагаеми нарушения на правилата на ЕС за 
защита на потребителите. Много от уебсайтовете са насочени към децата и младежите. 
Сред установените проблеми са: неясна ценова информация, като посочените цени са 
непълни, не включват съответните данъци или клиентите не са наясно с факта, че 
сключват абонамент. Голям брой уебсайтове не предоставят цялата изисквана 
информация относно търговеца. Други проблеми са свързани със заблуждаваща 
информация, при която или ключови сведения са „скрити“ в текст, написан с много 
дребен шрифт, или са трудно откриваеми на уебсайта, или думата „безплатно“ се 
използва, за да подмами потребителите да сключат дългосрочни договори. Нарушенията 
са с различна степен на сериозност. Европейските граждани притежават повече от 495 
милиона мобилни телефони. Смята се, че през 2007 г. само мелодиите за мобилен 
телефон съставляват 29 % от целия европейския пазар за „съдържание за мобилни 
телефони“, който е нараснал с около 10 % в сравнение с 2006 г. Стойността на 
продажбите на мелодии за мобилен телефон в Европа през 2007 г. се оценява на 691 
милиона евро. Седем държави – Норвегия, Финландия, Швеция, Латвия, Исландия, 
Румъния и Гърция, ще публикуват имената на уебсайтовете, за които са установили 
нередности. За повече информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
 Европейският парламент ще възобнови работата си през последната седмица от м. 
август 2008 г., когато ще се проведат заседания на комисии и по групи.  

Следващата пленарна сесия ще се проведе от 1 до 4 септември 2008 г. в 
Страсбур г. Проект на дневен ред  
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/news/environment/080716_2_bg.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1169&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AGENDA+20080901+0+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
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Предстоящи събития в Съвета  
 
вторник, 22 юли 2008 г.  

На 22 юли 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2885-ото заседание на Съвета по 
общи въпроси и външни отношения. За повече информация натиснете ТУК

 
четвъртък и петък, 24–25 юли 2008 г.  

На 24 и 25 юли 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2886-ото заседание на Съвета по 
правосъдие и вътрешни работи. За повече информация натиснете ТУК
 
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
 На 23 юли 2008 г. Европейската комисия ще оповести докладите за напредъка на 
България и Румъния в съдебната реформа и в борбата с корупцията и организираната 
престъпност.  
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http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/transparency-council/index.ASP?lang=BG&cmsid=1119
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/transparency-council/index.ASP?lang=BG&cmsid=1119
mailto:eubulletin@parliament.bg
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