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Тема на седмицата 
За по-добра защита и спазване на хуманно отношение към животните 

 
На 23 март 2009 г. Съветът по селско 

стопанство и рибарство прие заключения, 
поддържащи международните усилия да се 
мобилизира подкрепа за Всеобща декларация за 
хуманно отношение към животните. Съветът 
смята, че е важно да се признае в световен мащаб 
необходимостта от хуманно отношение към 
животните като въпрос от общ интерес. Съветът 
приканва държавите-членки и Комисията да 
подкрепят инициативата на международни форуми. 
  Хуманното отношение към животните е 

установен принцип в Европейския съюз, който се разглежда в протокол, приложен към 
Договора от Амстердам. В протокола държавите-членки потвърждават, че желаят „да 
осигурят по-добра защита и спазване на хуманното отношение към животните като 
същества с усещания“. Това се отнася по-специално за „политиката на Общността в 
областта на селското стопанство, транспорта, вътрешния пазар и научните изследвания“. 
  Основните мотиви, залегнали в декларацията, са свързани с етични съображения. 
Целта е да се постигне световно споразумение за нормите на хуманно отношение към 
животните, основано на „петте свободи“: 
• свобода от глада, жаждата и недохранването;  
• от страх и страдание; 
• от физически и температурен дискомфорт;  
• от болка, нараняване и заболяване; както и 
• свобода да проявяват нормалния си тип поведение.  
  Декларацията следва да се състои от набор принципи и норми, които да обхващат 
селскостопанските животни, домашните любимци, животните в зоопарковете и в 
цирковете, животните, използвани за научни изследвания, и дивите животни. Тези 
принципи и норми не само ще защитават животните и потребността им от хуманно 
отношение, но ще утвърждават и човешкото здраве, защото ще допринесат за устойчиви 
селскостопански системи и за по-висока безопасност на храните. 
Източник: Страница на Съвета на ЕС  
 
Допълнителна информация: 
Заключения на Съвета  
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
Среща на председателя на Народното събрание Георги Пирински с председателя 
на Ландтага на германската провинция Хесен Норберт Картман 
 

Председателят на Народното събрание 
Георги Пирински прие на 23 март 2009 г. 
председателя на Ландтага на германската 
провинция Хесен Норберт Картман, който е на 
посещение в България. 

Георги Пирински изрази благодарността 
на страната ни за подкрепата на Ландтага за 
членството на България в Европейския съюз. 
Той изтъкна ролята на ползотворните контакти 
с германската провинция – както в периода 
преди присъединяването, така и след 
членството в ЕС. 

Председателят на парламента подчерта, че България развива много активно 
партньорство с провинциите Баден-Вюртенберг, Райнланд-Пфалц и Бавария и изрази 
увереност, че ще бъдат използвани всички възможности за задълбочаване на 
сътрудничеството на страната ни и с Хесен. По време на разговора бе изразена и 
готовността за подкрепа на всякакви инициативи на парламентарно и правителствено 
ниво за активизиране на на партньорството на страната ни с една от най-динамично 
развиващите се германски провинции. 

Председателят на Народното събрание Георги Пирински запозна германския гост с 
интензивната законодателна дейност на 40-то Народно събрание, свързана както с 
подготовката за членство, така и в периода след присъединяването към Евросъюза. 

Норберт Картман даде висока оценка за положените усилия и за успешното 
интегриране на България в ЕС. Той допълни, че Хесен отдава голямо значение на 
сътрудничеството си с България и е силно заинтересована от осъществяване на съвместни 
проекти с български партньори. 
 
 
Предстоящи събития  
 

30 март 2009 г. 

 
 Сенатът на Белгия ще бъде домакин на конференция, посветена на 130-та 
годишнина на Търновската конституция 
  В Сената на Белгия ще се проведе конференция, посветена на 130-та годишнина 
на Търновската конституция. Форумът ще се състои на 30 март 2009 г. В него ще участват 
председателят на Народното събрание Георги Пирински и председателят на Сената на 
Белгия Арман Дьо Декер. 

На 30 март 2009 г. в 09.30 часа ще се състои среща на двамата председатели. В 
10.00 часа е официалното откриване на форума, на което встъпителни думи ще 
произнесат Георги Пирински и г-н Арман Дьо Декер. 

„Наследството от миналото” е темата на първия панел на конференцията. 
Председателстващ ще е заместник-председателят на Сената и председател на Групата за 
приятелство с България във федералния парламент проф. Хуго Вандерберхе. Георги 
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Пирински ще изнесе основния доклад по тази тема. По нея ще говорят и професорът в 
Юридическия факултет на Университета Париж – 1 и в Свободния университет, Брюксел 
Филип Лово, както и конституционният съдия и професор в СУ „Климент Охридски” 
Димитър Токушев. 

Председателят на Народното събрание Георги Пирински ще председателства втория 
панел „Перспективи за утрешния ден”. По темата доклади ще направят народният 
представител и доцент от СУ „Климент Охридски” Георги Близнашки и сенаторът и 
професор в Католическия университет в Лувен ла Ньов Франсис Делпере. 

 
 Временната парламентарна комисия за промени в изборното 
законодателство ще заседава на 30 март 2009 г. в зала «Запад» на Народното 
събрание 

 
Временната парламентарна комисия за промени в изборното законодателство ще 

заседава на 30 март 2009 г. от 11.00 часа в зала «Запад» на Народното събрание. 
Депутатите ще разгледат обобщения проект на приетите от парламента на първо 

гласуване промени в Закона за избиране на членове на Европейския парламент от 
Република България. 

Народното събрание прие на 24 март 2009 г. на първо четене измененията и 
допълненията в закона, внесени от Христо Бисеров, от Лъчезар Иванов, от Мая Манолова 
и група народни представители. 
 
 

Годишна работна програма  

 
На 25 март 2009 г. Комисията по европейските въпроси обсъди проект на 

“Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 
(2009 г.)” 

При подготовката на проекта бяха взети предвид Годишната програма за участие 
на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2009), 
приета с решение на Министерския съвет № 76 от 9.2.2009 г., Законодателната и работна 
програма на Европейската комисия за 2009 г., работният план-график на Европейската 
комисия за 2009 г., предложенията на постоянните комисии на Народното събрание за 
включване на проекти на европейски актове в указаната работна програма. След 
състоялото се обсъждане, Комисията по европейските въпроси предложи, въз основа на 
чл. 97а, ал. 3 от ПОДНС, Народното събрание да приеме решение относно Годишната 
работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.). 
 
 

 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 23.03.- 27.03.2009г. 
 
Бюджет 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - 
COM(2009)150 Досие на документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 
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 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни 
отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите - COM(2009)83 
Досие на документа 

 
Енергетика 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 
Съобщение относно неразпространението на ядрени оръжия - COM(2009)143 Досие 
на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
разработването на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) - 
Доклад за напредъка юли — декември 2008 г. - COM(2009)133 Досие на документа 

 Предложение за РАМКОВО РЕШЕНИЕ относно борбата срещу сексуалната 
злоупотреба, сексуалната експлоатация на деца и детска порнография, и за 
изменение на РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2004/68/JHA - COM(2009)135 Досие на 
документа  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от Европейската 
общност на Протокола към Конвенцията за международните гаранции по 
отношение на подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътните 
подвижни състави, приет в Люксембург на 23 февруари 2007 година - 
COM(2009)94 Досие на документа 

 
 
Предприятия и промишленост 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Четвърти 
мониторингов доклад за преструктурирането на стоманодобивната промишленост в 
Чешката република и в Полша - COM(2009)141 Досие на документа 

 
Транспорт 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1321/2004 за създаване на структури за 
управление на европейските сателитни радионавигационни програми - 
COM(2009)139 Досие на документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

 ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Равенство 
между жените и мъжете — COM(2009)77 Досие на документа 

 
 
 
 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2536
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2570
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2570
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2571
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2573
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2573
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2561
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2567
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2562
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2564
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Договор от Лисабон  
ЕС призова Чехия да не забавя ратифицирането на Лисабонския договор 

 
Президентът на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг и председателят на ЕК Жозе 

Мануел Барозу призоваха Чехия да продължи с ратификацията на Лисабонския договор 
въпреки оставката на чешкото правителство, предаде EUobserver. 

"Призовавам всички политически лидери в Чехия да не използват тази 
политическа криза по начин, който ще превърне Лисабонския договор в заложник на 
вътрешни интереси. Това няма да е справедливо спрямо останалите страни-членки. 
Понякога едно правителство подписва договор, а друго го ратифицира, но е важно да има 
отговорност от страна на държавата като такава", заяви Барозу на пресконференция в 
Страсбург, предава econ.bg. 

Вотът на недоверие срещу чешкото правителство породи опасения, че горната 
камара на чешкия парламент ще отхвърли ратификацията на Лисабонския договор. През 
февруари вотът в долната камара мина благодарение на някои депутати от 
управляващата партия, а в Сената партията на Тополанек държи мнозинство.  

Преди два дни точно с гласовете на четирима депутати, които се числяха към 
управляващото мнозинство, чешкото правителство беше свалено от власт. 

Към момента най-вероятният сценарии сочи, че правителството на Мирек 
Тополанек ще остане на власт до 30 юни, когато приключва председателството на Чехия 
начело на ЕС. Източник: Europe.bg, 26 март 2009 г.  

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
   23-26 март 2009 г. - пленарна сесия в Страсбург 

 
Gordon Brown и Hans-Gert Pöttering на 24 март 2009 г. в ЕП. 

По-високи акцизи за цигарите и мерки за безопасност на 
козметичните продукти. Това бяха някои от водещите новини от 
пленарната седмица в Страсбург. Британският премиер Gordon 
Brown и чешкият премиер Mirek Topolanek говориха пред 
евродепутатите. Европейският парламент обсъди мерки за 
подпомагане на автомобилостроенето в Европа. Вижте обобщение 
на пленарната сесия по дни: 

          23 март 2009 г. – понеделник 
 Откриването. При откриването на сесията председателят на ЕП Ханс-Герт 
Пьотеринг отбеляза 60-годишнината от депортирането на стотици хиляди граждани на 
балтийските републики в Сибир от съветските власти. 
Евродепутатите разгледаха доклад за увеличаване на подкрепата за развиващите се 
страни, за да  могат да се изпълнят целите на Хилядолетието за развитие. 
 Козметиката. Евродепутатите обсъдиха (и приеха във вторник) нови мерки за 
гарантиране на безопасността на козметичните продукти. Законодателството предвижда 
да бъдат изработени стриктни правила относно използването в козметичните продукти на 
вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични. При етикетирането и 
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рекламата да се споменават само характеристики на продукта, които той реално 
притежава, искат евродепутатите. За повече информация натиснете ТУК  

          24 март 2009 г. – вторник 
 Цигарите. Евродепутатите подкрепиха увеличаване на акцизите за цигарите до 
1,50 евро на кутия цигари през 2014 година. Идеята е да се синхронизират данъците 
върху тютюна в отделните членки и да се поощри отказа от тютюнопушене. За повече 
информация натиснете ТУК  
 Регионалната политика. ЕП одобри няколко доклада относно политиката на 
сближаване. Евродепутатите призоваха за по-ясно разделение на правомощията и 
отговорностите в областта на регионалната политика между държавите членки, 
регионалните и местните власти. За повече информация натиснете ТУК  

Британският премиер Gordon Brown произнесе проевропейска реч 
пред депутатите: "Няма нова Европа и Стара Европа, няма Западна и 
Източна Европа, има една Европа.... нашият дом Европа!". Той 
подчерта, че ЕС трябва да поеме лидерството в реформирането на 
финансовите институции. За повече информация натиснете ТУК  
 Автомобилостроенето.Евродепутатите обсъдиха мерки за 

подкрепа на тежко засегнатия от кризата автомобилен сектор (и приеха резолюция в 
сряда). Те разкритикуваха протекционизма и се обявиха за инвестиции в новите 
технологии. За повече информация натиснете ТУК  

 
  25 март 2009 г. – сряда 

Евродепутатите дебатираха с чешкия премиер Mirek Topolanek 
резултатите от срещата на върха на ЕС през миналата седмица и 
решението за отпускане на  5 милиарда евро за енергийната 
инфраструктура, енергийната сигурност и климатичните промени. 
Чешкият министър-председател отбеляза, че гласуваният вот на 
недоверие към правителството му няма да се отрази на работата на 
чешкото председателство на ЕС. За повече информация натиснете ТУК  
"Единно европейско небе ІІ". Новото законодателство /т. 13 от 
ГРП на НС-2008 г./, прието от депутатите на първо четене, цели 
повече ефективност за европейската авиация: по-кратки полети, по-

малко закъснения и намалена консумация на гориво. За повече информация натиснете 
ТУК  
Евродепутатите приеха доклад за визите с биометрични данни, подкрепяйки 
решението децата на възраст под 12 години да се освобождават от изискването за 
пръстови отпечатъци. За повече информация натиснете ТУК  

  

26 март 2009 г. – четвъртък 
 Hillary Clinton и Hans-Gert Pöttering на среща в Европейския 
парламент на 6 март 2009 г. 
Евродепутатите обсъдиха връзките с новата американска 
администрация и приеха резолюция за новото споразумение 
за трансатлантическо партньорство, което трябва да осигури 
сближаване на отношенията между ЕС и САЩ. За повече 
информация натиснете ТУК  
ЕП поиска в резолюция засилване на програмата за 

разпределяне на храни за най-нуждаещите в ЕС. За повече информация натиснете ТУК  
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http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/066-52333-082-03-13-911-20090323IPR52331-23-03-2009-2009-true/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/044-52357-082-03-13-907-20090323IPR52354-23-03-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/059-52349-082-03-13-910-20090323IPR52339-23-03-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-52330-082-03-13-901-20090323IPR52329-23-03-2009-2009-true/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/052-52256-082-03-13-909-20090320STO52238-2009-23-03-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/004-52502-082-03-13-901-20090324IPR52501-23-03-2009-2009-true/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/062-52484-082-03-13-910-20090324IPR52483-23-03-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/023-52493-082-03-13-902-20090324IPR52485-23-03-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-52609-082-03-13-903-20090325IPR52608-23-03-2009-2009-true/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/032-52621-082-03-13-904-20090325IPR52620-23-03-2009-2009-false/default_bg.htm
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Седмицата в Съвета  

23 март 2009 г. 

На 23 март 2009 г. в Брюксел се проведе 2934-то 
заседание на Съвета по земеделие и рибарство. 
Министрите на земеделието на държавите-членки проведоха 
широка дискусия за състоянието на пазара на мляко. 
Съветът взе под внимание съобщението на Комисията относно 
достъпа на селските райони да съвременни 
информационни и комуникационни технологии, както и 
съобщението за опростяване на ОСП. Съветът прие, без 

обсъждане, заключения относно всеобща декларация за хуманно отношение към 
животните. За повече информация натиснете ТУК  
 

Новини от Европейската комисия 

 Дефицитите на пет страни в ЕС са над допустимия лимит 
През тази година се очаква икономиката на еврозоната да се свие с 1,9 % (1,8 % за 
целия ЕС)  

Комисията призовава страните от ЕС да овладеят 
бюджетните си дефицити. Тъй като икономическата криза 
подкопава публичните финанси, очаква се бюджетните дефицити в 
пет страни да надхвърлят позволените в ЕС 3 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП). 

 Комисията, загрижена за ефекта върху стабилността 
на еврозоната, предлага срокове, в които държавите да се справят 

с проблема. И петте страни - Франция, Гърция, Ирландия, Испания и Обединеното 
кралство - вече обявиха през миналата година дефицити над прага от 3 %. За повече 
информация натиснете ТУК  
 

 Европейската комисия атакува съвременното робство и сексуалното 
малтретиране на деца 

 На 25 март 2009 г. Европейската комисия прие две предложения относно нови 
мерки за засилване на борбата срещу трафика на хора и сексуалното малтретиране и 
експлоатация на деца и детската порнография. Тези нови предложения заменят 
съществуващи законодателни актове, които са в сила съответно от 2002 г. и 2004 г. 
Новите предложения гарантират пълно съответствие с най-високите европейски 
стандарти, осигуряват по-добра помощ за жертвите и по-строги действия срещу 
престъпниците, отговорни за сексуално малтретиране на деца и трафик на хора. 
Предложенията разглеждат и бързо променящите се технологии в киберпространството. 
За повече информация натиснете ТУК 
Допълнителна информация: 
Страница на ЕК  

 
 Повишено използване на мобилни услуги, по-ниски цени за потребителите: 
европейският сектор на телекомуникационните услуги не се поддава на 
икономическия спад, се посочва в доклад на Комисията 

 Европа е на първо място в света по използване на мобилни телефонни услуги — с 
абонаменти, обхващащи 119 % от населението на ЕС през 2008 г. (повишение със 
7 процентни пункта от 2007 г.), тя е далеч по-напред от САЩ (87 %) и Япония (84 %). 
Това е една от констатациите в представения на 25 март т.г. от Комисията доклад за 

рез 2008 г. (повишение със 
7 процентни пункта от 2007 г.), тя е далеч по-напред от САЩ (87 %) и Япония (84 %). 
Това е една от констатациите в представения на 25 март т.г. от Комисията доклад за 
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http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=100&grp=14971&lang=bg&cmsId=339
http://ec.europa.eu/news/economy/090324_1_bg.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/472&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/justice/090325_1_bg.htm


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 12 
30 март 2009 г. 

 

Народно събрание 

напредъка на единния пазар на телекомуникационни услуги. Независимо от 
икономическата криза секторът на телекомуникационните услуги на ЕС (на стойност 
около 3 % от БВП на ЕС) продължи да нараства през 2008 г. — приходите се оценяват на 
повече от 300 милиарда EUR, което е нарастване с 1,3 % спрямо 2007 г., изпреварващо 
растежа в останалата част на икономиката (нарастване само с 1 %). От 
конкурентоспособността на сектора печелят най-много потребителите: те плащат по-
малко, като същевременно получават повече срещу това, което плащат. Благодарение на 
предприетите от ЕС мерки средната стойност на сметките за мобилни телефони намаля от 
21,48 EUR на 19,49 EUR през 2008 г., като 75 % от европейските потребители вече имат 
интернет връзки със скорост 2 и повече мегабита в секунда (скорости, които позволяват 
например приемането на телевизионни програми по интернет). В доклада на Комисията 
обаче се предупреждава също, че без по-добра координация на европейско равнище 
ползите от единния пазар на телекомуникационни услуги биха могли да бъдат 
застрашени от липсата на съгласуваност между националните регулаторни рамки. За 
повече информация натиснете ТУК  

 
 „Пролет в Европа“ 2009 —  призив към учениците да се включат в диалога 
за бъдещето на Европа 

 На 25 март в Страсбург стартира тазгодишната кампания на „Пролет в Европа“, която 
насърчава учениците да участват в дейности, целящи да повишат осведомеността по 
европейските въпроси. Заместник-председателят на Комисията Маргот Валстрьом и 
Катерина Бацели, председател на комисията по култура и образование на Европейския 
парламент, се срещнаха с група ученици, посетили по този повод Европейския 
парламент. Срещата се проведе в навечерието на следващите избори за Европейски 
парламент през юни тази година. За повече информация натиснете ТУК  
 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

сряда и четвъртък, 1 и 2 април 2009 г. 

 На 1 и 2 април 2009 г. в Брюксел ще се проведе пленарна 
сесия на Европейския парламент. За повече информация 
натиснете ТУК  
Проект на дневен ред на пленарната сесия  
 

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 
понеделник и вторник, 30-31 март 2009 г. 
 
Комисия по транспорт и туризъм 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по бюджети 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/473&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/480&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-52749-086-03-13-901-20090327IPR52748-27-03-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2009-04&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.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+TRAN-OJ-20090330-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
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Проект на дневен ред  
 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по правни въпроси 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по регионално развитие 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Проект на дневен ред  
 
 
вторник, 31 март 2009 г. 
 
Комисия по рибно стопанство  
Проект на дневен ред  
 
Комисия по развитие 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Проект на дневен ред 
 
вторник и четвъртък, 31 март – 2 април2009 г. 
 
Комисия по конституционни въпроси 
Проект на дневен ред  
 
четвъртък, 2 април2009 г. 
 
Комисия по култура и образование 
Проект на дневен ред  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+BUDG-OJ-20090330-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ENVI-OJ-20090330-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ECON-OJ-20090330-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+LIBE-OJ-20090330-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+JURI-OJ-20090330-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+REGI-OJ-20090330-1+02+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+IMCO-OJ-20090330-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ITRE-OJ-20090330-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+EMPL-OJ-20090330-1+02+DOC+WORD+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PECH-OJ-20090331-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+DEVE-OJ-20090331-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AGRI-OJ-20090331-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AFET-OJ-20090331-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+FEMM-OJ-20090331-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AFCO-OJ-20090331-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+CULT-OJ-20090402-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
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Предстоящи събития в Съвета  
 
понеделник и вторник, 30-31 март 2009 г. 

На 30 и 31 март 2009 г. в Брюксел ще се проведе 2935-то заседание на Съвета по 
транспорт, телекомуникации и енергетика. За повече информация натиснете ТУК  

Предстоящи събития за периода от 30 март до 8 април 2009 г.  
 
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
 
понеделник и вторник, 30-31 март 2009 г. 
Данъчен Форум 2009  
 

На 30 и 31 март 2009 г. в Брюксел ще се проведе данъчен форум 
на тема «Данъчните системи в променящия се свят». Форумът 
представлява годишна конференция, която обединява политически 
ръководители, експерти и представители на гражданското общество в 
Европа и света, с цел да насърчи дискусията по различни данъчни теми. 
Форумът се провежда под председателството на г-н László Kovács, 

комисар за данъчното облагане и митническия съюз. За повече информация натиснете 
ТУК  
 

Календар на събитията от 30 март до 5 април 2009 г. 

Най-важните новини от ЕК от 30 март до 26 април 2009 г.   
 
Инициативи на ЕС  
 
Творчеството - ключ към здрава икономика 

Интерактивната изложба ORBIS PICTUS развива 
въображението и фантазията чрез музикални 
инструменти.  

В разгара на Европейската година на творчеството 
и иновациите лидери предупреждават за опасността от 
намаляване на средствата за изследователска и развойна 
дейност по време на криза. 

Значението на творчеството и иновациите за 
личното, социално и икономическо развитие е основна 
тема на Европейска година 2009. 

Група от различни отявлени личности, бяха определени за посланици на 
Европейската година, които имат за задача да я популяризират. Групата включва танцови 
хореографи, професори, артисти, архитекти, учени и главни изпълнителни директори на 
големи компании. За повече информация натиснете ТУК  

 

Книги от фонда на Европейския документационен център  
 
Книги получени през м. февруари 2009 г.  
Eurobarometer - Report 2007  
Евробарометър – Доклад за 2007 година  

http://www.consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?bid=870&id=1228&lang=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/mainact/106957.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_conferences/tax_forum/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/137&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/12&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090326_1_bg.htm


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 12 
30 март 2009 г. 

 

Народно събрание 

ЕС 1400  
Statistical portrait of the European Union 2008  
Статистически портрет на Европейския съюз за 2008 година  
ЕС 1401  
Vaccines for Humans  
Ваксини за хората  
ЕС 1403  
CANCER RESEARCH  
Програма на Общността за ранно откритие на рак  
ЕС 1404  
ICT - Information and communication technologies  
Работна програма ICT – Информационни и комуникационни технологии за 2009-
2010 година  
ЕС 1406 
Economic Forecast: autumn 2008  
Преглед на икономиката: есен 2008  
ЕС 1409  
World report on child injury prevention  
Годишен доклад на UNICEF за защита на децата  
ЕС 1410  
A guide to the 2007 annual activity report of the European Commission's 
Directorate-General for Research  
Науката в услуга на Европа – наръчник за дейностите през 2007 година  
ЕС 1411  
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés européennes et 
représentations auprès de la Commission: Vade-mecum a l'usage du corps 
diplomatique/ UE, Commission européenne  
Дипломатически представителства, акредитирани в Европейския съюз и 
представители в Европейската комисия. Справочник м. юни 2007 година  
ЕС 1412  
Delivering the Lisbon Strategy through social innovation and transnational 
cooperation  
Равни възможности за всички – Лисабонската стратегия  
ЕС 1414  
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2008  
Проекти на Европа за парниковия ефект и емисията на вредните газове  
ЕС 1415  
EU energy and transport in figures  
Енергия и транспорт в ЕС (Статистически портрет за 2007/2008 година)  
ЕС 1418  
Science, technology and innovation in Europe  
Статистически годишник на Eurostat за наука, технология и нововъведения в 
Европа  
ЕС 1422  
A cannabis reader: global issues and local experiences - Volume 1 & Volume 1  
Издание за наркотиците – Част 1 & Част 2  
ЕС 1424 ЕС 1425 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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