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Тема на седмицата 
 
Защита на активистите за човешки права 

ЕС чества декларацията на ООН за правата на 
човека, отдавайки почит на дисиденти. 

Тунизийската журналистка Сухаир Белхассен 
участва в кампании за защита на човешките права 
повече от три десетилетия. През годините тя 
многократно е била тормозена от цивилни полицаи. 
Телефоните ѐ са били подслушвани, пощата ѐ била 
проверявана, седмичното ѐ списание - спирано. В 
един момент тя дори е била изгонена от собствената 
си страна. Колкото и ужасно да звучи, тази история не 

е нещо необичайно. Дисидентите по света често поемат големи рискове, за да изобличат 
злоупотреби с човешките права. В много случаи те заплащат с живота си. 

За да отбележи 60-годишнината на Всеобщата декларация за правата на човека, 
ЕС отдава почит на защитници на човешките права от целия свят. Белхассен, 
понастоящем председател на Международната федерация за правата на човека, е един от 
27-те видни активисти за човешки права, участници в конференция, която се проведе на 
7-8 октомври 2008 г. в Европейския парламент. Повечето европейци са чували за 
всеобщата декларация, но те може би не знаят, че през 2008 г. се навършва годишнина 
от друг важен момент в областта на човешките права: приемането през 1988 г. на 
Декларацията на ООН за защитниците на човешките права. Този документ отбелязва 
значението на работата на активистите за човешки права, както и нуждата на подобни 
хора от по-добра защита. ЕС последва примера и през 2004 г. публикува набор от насоки, 
които стимулират страните от Съюза да полагат повече усилия в подкрепа на активисти в 
опасност. 

Светът все още е зашеметен от ужасите на Втората световна война, когато на 10 
декември 1948 г. е подписана Всеобщата декларация за правата на човека. За първи път 
в историята държави се събират, за да се договорят за основни принципи на 
справедливост, равенство и права за всички. 

Веднага приветствана като триумф, декларацията обединява много различни и 
дори противоречащи си политически режими, религиозни системи и културни традиции. 
Шест десетилетия по-късно тя е поставена в основата на международните закони за 
правата на човека, служейки за образец на множество договори и декларации, 
включително Европейската конвенция за правата на човека (1950 г.) и Хартата на ЕС за 
основните права (2000 г.). Въпреки продължаващите атаки срещу универсалността на 
човешките права, всички страни са приели декларацията, а някои са я включили в своите 
конституция и закони. За повече информация натиснете ТУК 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
Двустранното сътрудничество и предстоящото чешко председателство на ЕС 
обсъдиха Георги Пирински и председателят на Камарата на представителите на 
парламента на Чешката република 
 

 Председателят на Народното 
събрание Георги Пирински се срещна 
на 8 октомври 2008 г. с председателя 
на Камарата на представителите на 
парламента на Чешката република 
Милослав Вълчек. Чешкият гост беше 
начело на парламентарна делегация, 
която бе на официално посещение в 
България. В разговора председателят 
на чешкия парламент оцени високо 
двустранните отношения между 
България и Чехия и допълни, че има 
неизползвани възможности най-вече 
в икономическата сфера. Милослав 
Вълчек отбеляза, че вече се 
възстановява традицията чешки 

туристи да посещават страната ни. България осъществи успешни реформи през 
последните години и това беше забелязано от всички страни в Европейския съюз, 
подчерта на срещата председателят на Камарата на представителите на парламента на 
Чешката република. В контекста на Лисабонския договор трябва да работим за развитие 
на сътрудничеството между националните парламенти, заяви Милослав Вълчек. Според 
него още сега трябва да започне работата по механизмите на това сътрудничество. 
Предстоящото в началото на следващата година чешко председателство на Европейския 
съюз ще бъде под мотото „Европа без бариери”, посочи председателят на Камарата на 
представителите на парламента на Чешката република. Като подтеми на чешкото 
председателство могат да бъдат включени енергетиката, селското спопанство и 
транспорта, допълни той. 
 Председателят на Народното събрание Георги Пирински заяви, че пред 
парламентите на България и Чехия има сходни задачи. Народното събрание е активно 
ангажирано да работи с партньорите от 
Европейската комисия за преодоляване на 
предизвикателствата, пред които е изправена 
страната ни, подчерта той и допълни, че Народното 
събрание е активно ангажирано с приемането на 
поредица от важни закони. Георги Пирински посочи, 
че България се стреми да бъде активен член на 
Европейския съюз и да даде своя принос за 
развитието и укрепването му. Лисабонският договор 
налага необходимостта всички национални 
парламенти да изградят капацитет и да поддържат 
постоянни и активни контакти, допълни той. Георги 
Пирински подчерта, че е необходимо парламентите 
на България и Чехия да съдействат за създаването 
на търговско-икономически отношения, които съответстват на възможностите. Търговията 
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се развива динамично, но има дисбаланс, който трябва да се преодолее със съвместни 
усилия, посочи той. По думите му обменът в сферите на образованието и културата е 
доста интензивен, но трябва да продължи да се развива. Председателят на Народното 
събрание Георги Пирински изтъкна в изявление пред медиите, че официалното 
посещение на чешката парламентарна делегация е продължение на интензивния диалог 
между двата парламента. Той отбеляза, че тези контакти са особено необходими, тъй като 
във всяка от двете страни парламентите имат важно място в развитието на вътрешния 
живот, а в рамките на ЕС националните парламенти имат нови отговорности във връзка с 
принципа за субсидиарност. Споделихме разбирането, че мотото на чешкото 
председателство „Европа без бариери” трябва да се изрази и в още по-интензивно 
сътрудничество във възлови области като енергетика, транспорт, околна среда и в реални 
възможности за по-нататъшно разширяване на Съюза, заяви Георги Пирински. На 
разговора в двустранен план е било отбелязано, че богатата историческа традиция в 
отношенията между Чехия и България има всички основания да бъде развита, обогатена и 
издигната на ново равнище що се отнася до търговско-икономическия и инвестициионния 
обмен и във всички области на обществения и културния живот. Председателят на 
Камарата на представителите на парламента на Чешката република Милослав Вълчек 
отбеляза, че двете страни са длъжни да направят връзка с историческата традиция и да 
развиват парламентарното сътрудничество, контактите между градовете и регионите, 
между представителите на бизнеса. Посочени са били и възможностите за инвестиции, за 
сътрудничество в областта на околната среда, земеделието и храните. Милослав Вълчек 
съобщи, че е информирал за мерките, взети от страна на Чехия за преодоляването или 
намаляване на последиците от световната финансова криза. Той посочи, че по 
предложение на министъра на финансите на Чехия в парламента е внесен проектозакон 
за увеличаване на горната граница  на гарантираните влогове на гражданите от 25 
хиляди евро на 50 хиляди евро и докрая на 2008 г. долната камара на парламента трябва 
да разгледа проекта. Чешките банки са стабилни, те са в добра кондиция и световната 
криза не представлява опасност за тях, заяви гостът. 
Информация за събитието 
 
 

Предстоящи събития  
 
понеделник, 13 октомври 2008 г. 
 
Международната конференция „50 години Европейски парламент – през погледа 
на медиите” 
 Народното събрание ще бъде домакин на 
официалното откриване на Международната 
конференция „50 години Европейски парламент 
- през погледа на медиите”, която ще се 
проведе на 13 октомври 2008 г. 
Представителният форум се провежда под 
почетния патронаж на председателя на 
Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг и 
на председателя на Народното събрание Георги 
Пирински. Конференцията, която ще започне на 
13 октомври 2008 г., в 11.00 часа в пленарната 
зала на българския парламент, е организирана 
от Българската телеграфна агенция и Българската национална телевизия. Форумът ще 
продължи до 15 октомври 2008 г. В него ще участват генерални директори и 
ръководители на медии от 12 държави от Югоизточна Европа, над 100 водещи 
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журналисти и наблюдатели от региона. На откриването на конференцията са поканени 
народни представители, евродепутати, посланици на страните-членки на Европейския 
съюз, главни редактори и ръководители на български медии, чуждестранни 
кореспонденти. Председателят на Народното събрание Георги Пирински ще направи 
изказване на откриването на форума. Чрез видеопослание участниците ще приветства и 
председателят на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг. Изказване на 
конференцията ще направи и Йоанис Дармис, представител на председателя на 
Европейския парламент. В 11.45 часа участниците ще излязат за обща снимка пред 
сградата на Народното събрание. Преди офиицалното откриване Георги Пирински ще 
разговаря с генералните директори и ръководители на медии, участващи в 
конференцията. 
 
четвъртък, 16 октомври 2008 

 Среща на председателя на Народното събрание Георги Пирински с Комисията по 
конституционни въпроси на Европейския парламент – 14.00ч., зала "Запад" 

 Среща на Комисията по европейските въпроси и на Комисията по правни въпроси с 
Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент – 15.00ч., зала 
134, пл. "Кн. Александър І" 1 

 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 На 8 октомври 2008 г. Комисията по икономическата политика прие на второ 
четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистиката. 
Целта на Законопроекта е да създаде правна рамка за изпълнението на функциите и 
задачите на Националната статистическа система като част от Европейската 
статистическа система. С предлаганите разпоредби се осигурява изпълнението на 
принципите, залегнали в чл. 285 от Договора за създаване на Европейската общност, 
Регламент 322/97 от 17 февруари 1997 г. за статистиката на общността, Регламент на 
Съвета № 1588/90 от 11 юни 1990 г. по предоставяне на данни, обект на статистическа 
тайна на Статистическата служба на Европейската общност (Евростат) и Кодекса на 
Европейската статистическа практика, одобрен от Комитета по статистическите програми 
на 24 февруари 2005 г. 
 
 На 9 октомври 2008 г. Комисията по икономическата политика прие обединен 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 
(Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки № 802-
01-53, внесен на 3 юли 2008 г. от Министерския съвет, Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за обществените поръчки № 854-01-65, внесен на 5.06.2008 г. от 
н.п. Диана Хитова и група народни представители, Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за обществените поръчки № 854-01-15, внесен на 21.02.2008 г. от 
н.п. Мария Капон и Елеонора Николова и Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за обществените поръчки № 854-01-60, внесен на 30.05.2008 г. от н.п.Бойко 
Великов и група народни представители). Законопроектите са свързани с разпоредби на 
Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането 
на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителна дейност, доставка и 
услуги, Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент 
1422/2007 на Европейската комисия и Регламент 213/2008 на Европейската комисия. 
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Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 6  до 10 октомври 2008 г. 
 
Бюджет 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА - ОКОНЧАТЕЛНИ ОТЧЕТИ ЗА ФИНАНСОВА ГОДИНА 
2007 ЗА 7-И, 8-И И 9-И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ - COM(2008)490 Досие 
на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - 
COM(2008)609 Досие на документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Втори доклад 
за прилагането на Директива 98/84/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 
ноември 1998 година относно правната закрила на услуги, основаващи се на или 
състоящи се от достъп под условие - COM(2008)593 Досие на документа 

 
Данъчно облагане и митнически съюз 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Окончателна 
оценка на програма „Митници 2007“ съгласно член 19 от Решение 253/2003/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година за приемане на 
програма за действие на митническите администрации в Общността (Митници 2007) - 
COM(2008)612 Досие на документа 

 
Изследвания 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ - COM(2008)588 Досие на документа 

 
Информационно общество 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Съобщение 
относно бъдещите мрежи и интернет - COM(2008)594 Досие на документа 

 
Околна среда 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по 
отношение на удължаване на някои срокове - COM(2008)618 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Оценка на 
прилагането на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди 
(представена в съответствие с член 18, параграф 5 от директивата) и доклад за 
напредъка по работната програма, посочена в член 16, параграф 2 от същата 
директива - COM(2008)620 Досие на документа 

 
Регионална политика 
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 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Зелена книга 
за териториално сближаване - Да превърнем териториалното многообразие в 
предимство - COM(2008)616 Досие на документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-голямо 
равновесие между професионалния и личния живот: оказване на по-голямо 
съдействие за съвместяването на професионалния, личния и семейния живот - 
COM(2008)635 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно обща позиция на Съвета с оглед 
приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно работа чрез 
агенции за временна заетост - политическо споразумение за обща позиция (гласуване 
с квалифицирано мнозинство) - COM(2008)569 Досие на документа 

 
Търговия 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Междинно споразумение за 
икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, 
от една страна, и държавите от Южноафриканската общност за развитие, страни по 
СИП, от друга - COM(2008)565 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане 
на споразумението, с което се установява рамка за споразумение за икономическо 
партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една 
страна, и държавите партньорки от Източноафриканската общност, от друга - 
COM(2008)521 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и временно прилагане на 
Междинно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност 
и нейните държави-членки, от една страна, и държавите от Южноафриканската 
общност за развитие, страни по СИП, от друга - COM(2008)562 Досие на документа 

 

Договор от Лисабон  
 
Гражданска инициатива в ЕС - един милион подписа за нови закони? 

 

Ангела Меркел през 2007 г. : "1 
милион гласа, едно послание - 
край на бедността" 

Лисабонският договор за реформи на ЕС за първи 
път дава на над национално равнище право за 
законодателна инициатива на гражданите. Договорът 
предвижда възможността за европейските граждани, в 
случай че съберат 1 милион подписа в ЕС, да изискат от 
Европейската комисията да предложи ново европейско 
законодателство. Европейският парламент организира 
семинар по темата, макар че в момента договорът е на 
кръстопът заради негативния референдум в Ирландия. За 
повече информация натиснете ТУК  
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
Пленарна сесия на Европейския парламент в Брюксел, 8-9 октомври 2008 г. 
8 октомври 2008 г. - сряда: Ингрид Бетанкур, финансовата криза, недостигът на 
вода  
 
Със силни емоции започна пленарната сесия в сряда, когато евродепутатите 
чуха прочувствената реч на Ингрид Бетанкур за нейното многогодишно 
пленничество в Колумбия. Сред останалите теми на заседанието бяха 
предстоящата среща на върха на ЕС и недостигът на вода 

Ингрид Бетанкур: "Няма нищо-силно от думите"  

 При откриването на сесията председателят на ЕП Ханс-Герт 
Пьотеринг приветства топло бившата заложница в Колумбия Ингрид 
Бетанкур, която произнесе емоционална реч в пленума и разказа за 
времето на своя плен. Ингрид Бетанкур призова за подкрепа за 
освобождаването на всички останали заложници.  Г-жа Бетанкур бе в 
плен на колумбийската терористична организация ФАРК в 
продължение на шест години и бе освободена през юли. 

 "Единственото оръжие, в което можем да вярваме е силата на 
 думите, няма нищо по-силно от думите”, подчерта тя. 

 

 

Финансова криза в дневния ред на Европейския съвет  

Евродепутатите обсъдиха предстоящата среща на върха на ЕС на 15 и 16 октомври, 
която ще се фокусира върху финансовата криза, договора от Лисабон, имиграцията, 
цените на храните и борбата с климатичните изменения. 

В хода на дебата се очертаха идеологическите различия в пленума, когато 
евродепутатите се опитваха да тълкуват последните събития на финансовата сцена и да 
направят изводи за ЕС като цяло. Въпреки различията обаче, в по-широк план повечето 
евродепутати изразиха мнение, че ЕС трябва да поеме инициатива и да предложи нови 
мерки и правила, за да се гарантира стабилността на икономиката. 

Недостигът на вода и сушите в ЕС 

Вечерта депутатите обсъдиха доклада относно недостига вода и сушите в ЕС на 
 Richard Seeber (EНП-EД, Австрия). Според него 3 милиарда души в бъдеще ще бъдат 
засегнати от недостига на вода, а през 2007 година една трета от европейците са живели 
в региони, където има недостиг на водни ресурси. 

Някои от основните проблеми в тази връзка : 

• Неефективното потребление, възможното решение тук е въвеждането на  Рамковата 
директива за водите 

• Липса на информираност по проблема за водата, необходимост от информация, 
образование и обучение.  
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• Липса на интегриран подход при решаване на проблема с водата, евродепутатите 
призоваха за участие на всички политически нива и за използване на политиките на ЕС и 
на финансови инструменти за решаване на проблема. За повече информация натиснете 
ТУК 

 

 
9 октомври 2008 г. - четвъртък : символите на ЕС, здравната стратегия на 
Европейския съюз  

 

 В четвъртък пленумът обсъди и одобри доклад за 
използването на знамето, химна и девиза на ЕС в 
Европейския парламент. По-късно депутатите одобриха 
доклад относно Здравната стратегия на ЕС за 2008-
2013. Повечето евродепутати подчертаха значението на 
превантивните мерки и на здравословния начин на 
живот. 

Символите на ЕС  

ЕП включи в правилника си използването на символите на ЕС -  знаме, химн и 
девиз. Знамето ще се издига във всички сгради на Парламента, във всички заседателни 
зали и по повод на официални събития. Химнът ще се изпълнява при откриването на 
всяка учредителна сесия и на други тържествени заседания, по-специално за 
приветстване на държавни или правителствени ръководители или за посрещане на нови 
членове след разширяване. Девизът ще се възпроизвежда върху официалните документи 
на Парламента. Докладчикът  Карлос Карнеро Гонзалес (Испания, ПЕС) подчерта 
"политическото послание до гражданите": "Символите на съюза са много живи в 
институцията, която представлява по-пряко отколкото всяка друга, 500 милиона жители 
на нашите 27 държави-членки ".  

Стратегия за здравето 

 Парламентът обсъди и прие доклада на  от Alojz Peterle (Словения, ЕНП-ЕД) за 
Бялата книга на Европейската Комисия "Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 
2008-2013 г.". Повечето евродепутати подчертаха значението на превенцията. В доклада 
се подчертава, че 40 на сто от болестите са свързани с начина на живот. Само 3 на сто от 
разходите за здравеопазване са насочени към превантивни мерки.  Françoise 
Grossetête(Франция, ЕНП-ЕД) посочи значението на превенцията, "която е по-добра и 
евтина от лечението", а Åsa Westlund (Швеция, ПЕС) и  Marios Matsakis (Кипър, АЛДЕ) 
обърнаха внимание на разликите в медицинските услуги в различните държави-членки. 
За повече информация натиснете ТУК 
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 Други новини  

 
Парламентарни делегации в България 

След като Европейската Комисия временно преустанови 
изплащането на средства по няколко програми на ЕС за 
България, две делегации на Европейския парламент посетиха 
страната, за да оценят ситуацията и да видят къде са 
проблемите в управлението на средствата. Изводите: 
необходима е реформа на съдебната система и помощ за 
подобряване на инфраструктурата в областта на транспорта и 
околната среда.  

На 23 юли Европейската Комисия обяви решението си да 
замрази временно средствата за България по някои 
предприсъединителни програми, блокирайки стотици милиони 
евро. Решението бе последица от няколко по-ранни доклади на 
ЕК, бяха проведени и разследвания от страна на Европейската 
служба за борба с измамите ОЛАФ. Освен административните 
забавяния, които бяха наблюдавани при много държави-членки, 

Комисията установи слабости в системите за контрол, използвани в България, както и 
няколко случая на измами и нередности. За повече информация натиснете ТУК  

Евродепутатите 
Галеоте и Лундгрен 

 
 
  
Евродепутати за финансовата криза 

 

Сътресения на борсите, проблеми в някои банки, загуба на 
доверие, рецесия...  

Колко сериозна е финансовата криза? Как ще се отрази тя на 
европейците? Какви са причините за нея? Разговор с няколко 
евродепутати, които се занимават с финансовата тема, можете да 
намерите ТУК  

 

 

 

 
Президентът на ФИФА Сеп Блатер в Европейския Парламент 

 Спорното правило 6 плюс 5, което ФИФА иска да 
въведе, бе в центъра на дискусиите на евродепутатите с 
президента на ФИФА Сеп Блатер в понеделник – 6 октомври 
2008 г. Правилото за максимум 5 чуждестранни играчи в 
клубен отбор по футбол противоречи на европейските закони 
за свободното движение на лица. Депутатите от Комисията по 
културата предпочитат правилото за местните играчи, което 
предвижда в отборите да се включат определен брой играчи, 

обучени на местно ниво. За повече информация натиснете ТУК  
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Седмицата в Съвета  

7 октомври 2008 г. 

На 7 октомври 2008 г. в Люксембург се проведе 2894-то заседание на Съвета по 
икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Доминираща тема беше 
финансовата криза в САЩ и нейното отражение в Европа. Министрите приеха заключения 
на Съвета, като се обединиха около становището, че ЕС трябва да има общ подход в 
контекста на финансовата криза и изразиха готовност да бъде направено необходимото 
за гарантиране стабилността на банковата система. Когато се налагат публични мерки за 
интервенция в дадена страна членка, те трябва да се вземат на национално ниво, но в 
условията на постоянна координация и сътрудничество на ниво ЕС, за да не се допусне 
процесът на развитие на криза в една страна членка да придобие трансграничен 
характер. На заседанието беше обсъдена и нестабилността на цените на петрола и 
суровините.  

Министрите бяха запознати и с резултатите от дискусиите до момента по проект 
Платежоспособност 2 /т. 49 от ГРП на НС – 2007/. Председателството представи 
компромисното си предложение по проекта на директива и се проведе дебат по спорните 
разпоредби от проекта. България отчита резултатите и напредъка в хода на дискусиите 
като счита, че трябва да продължат усилията на Председателството за намиране на 
взаимно приемлив компромис особено по режима на групов надзор. Постигането на такъв 
компромис е от особена важност, тъй като позицията на България е за запазване 
правомощията на местните надзорни органи по отношение на дъщерните дружества и 
ограничаване размера на груповата подкрепа. Спазването на тези две принципни условия 
е гаранция за адекватната защита на потребителите в случай на финансова криза. 
Членовете на ЕКОФИН обсъдиха и възможността да се увеличи прага на защита на 
индивидуалните депозити до 50 000 евро в следващата една година. Това ще доведе до 
защита на вложителите, които са най-уязвими. Предвид на съществуващите различия на 
държавите членки по решаването на тези въпроси, Съветът взе решение, тази точка да се 
върне за разглеждане на ниво КОРЕПЕР до намирането на балансиран и общо приемлив 
текст. Председателстното очаква на следващото редовно заседание въпросът 
„Платежоспособност 2" да влезе за окончателно решение. 

Без решение приключи обсъждането на точката относно предложенията за 
изменения в Директива 2006/112/ЕО и Регламент 1798/2003, насочени към повишаване 
ефективността при противодействието на измамите с ДДС при вътреобщностната 
търговия, както и тази за бъдещето на намалените ставки на данък добавена стойност. 
Очаква се решение по тези въпроси да се вземе на следващо заседание на ЕКОФИН. За 
повече информация натиснете ТУК  
 

9 и 10 октомври 2008 г. 

На 9 и 10 октомври 2008 г. в Люксембург се проведе 2895-то заседание на Съвета 
по транспорт, телекомуникации и енергетика. На заседанието министрите на 
транспорта постигнаха политическо съгласие относно две от законодателните 
предложения, включени в третия пакет относно морската безопасност: предложение за 
Директива относно гражданската отговорност на собствениците на кораби и 
предоставяните от тях финансови гаранции и предложение за Директива относно 
спазването на изискванията за държава на знамето. Съветът прие решение за даване 
мандат на Комисията за преговори за сключване на споразумение с Ливан в областта на 
гражданската авиация. Съветът прие също така резолюция във връзка с реализацията на 
проекта за осъществяване на ново поколение европейска система за управление 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/103250.pdf
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на въздушното движение (SESAR), както и заключения относно включването на 
авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови 
газове.  

Министрите на енергетиката постигнаха политическо съгласие относно пакета 
законодателни предложения за вътрешния пазар на електричество и газ /т. 33 от 
ГРП на НС – 2007 г./ Съветът прие също така заключения относно енергийната 
ефективност.  За повече информация натиснете ТУК  
 

 

 

Новини от Европейската комисия 

√ Иновациите и устойчивото развитие - ключ към регионалния растеж  
 

Устойчивото развитие, отдавнашен приоритет в 
Европа, придобива все по-голямо значение поради 
кризата с изменението на климата. Но то остава 
голямо предизвикателство за градовете. Устойчивото 
развитие е една от основните теми на тазгодишните 
"дни на отворените врати" на ЕС, посветени на 
регионалната политика. Около 6500 политици, 
експерти и представители на промишлеността от 32 
страни участваха в семинари, работни срещи, лекции 
и изложения в Брюксел между 6 и 9 октомври 2008 
г. По-малки прояви се проведоха на други места в 

Европа. За повече информация натиснете ТУК  

 
√ Катрин Аштън е назначена за нов комисар на ЕС по въпросите на 

търговията  

 На 6 октомври 2008 г. беше потвърдено назначението на Катрин Аштън като нов 
европейски комисар по въпросите на външната търговия. Назначението, извършено от 
Съвета на министрите, е вследствие напускането на Питър Манделсън, който пое поста на 
държавен секретар по въпросите на бизнеса, предприемачеството и регулаторната 
реформа на Обединеното кралство. Комисар Аштън встъпва в длъжност комисар по 
въпросите на търговията от днес. Съвсем скоро тя ще се яви пред комитета по търговията 
на Европейския парламент. За повече информация натиснете ТУК  
 

√ Въпроси, свързани с потребителите: Комисията предлага права на 
общностно равнище за купувачите в ЕС 

 На 8 октомври 2008 г. Европейската комисия представи предложения за права на 
общностно равнище за улесняване на потребителите при покупки по Интернет и в 
търговските обекти. С новото предложение ще се осигури потребителите да разполагат с 
ясна информация за цената и допълнителните такси, преди да подпишат договор, 
независимо от мястото на извършване на покупката в ЕС. С него ще бъде увеличена 
защитата на потребителите при забавяне и неосъществяване на доставката и ще бъдат 
укрепени правата, предоставени на общностно равнище на потребителите по въпроси 
като периодите за размисъл, връщането на стоката, връщането на парите, поправките и 
гаранциите и неравноправните клаузи в договорите. С предложената директива относно 
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правата на потребителите се опростяват 4 съществуващи директиви на ЕС за правата на 
потребителите, които се обединяват в единен набор от правила. Тя е насочена към 
електронната търговия като част от значително по обхват преразглеждане и подобряване 
на съществуващите права на потребителите на ЕС по отношение на онлайн покупките и 
покупките в магазини. Целта е да се увеличи доверието на потребителите, като 
едновременно с това се намалят административните формалности, ограничаващи бизнеса 
в рамките на националните граници, в резултат на което потребителите биват лишени от 
по-голям избор и по-конкурентни оферти. Създаването на стандартен набор от клаузи за 
потребителските договори ще даде възможност за съществено съкращаване на разходите 
за постигане на съответствие с изискванията (с до 97 % за търговците, осъществяващи 
дейност на равнището на ЕС). С предложената директива се увеличава съществуващата 
защита на потребителите по ключови аспекти, във връзка с които през последните години 
са подадени много жалби, като например при продажбите под натиск. Чрез директивата 
законодателството се адаптира към новите технологии и начини за продажба, като 
например търговията по мобилен телефон и онлайн търговете на сайтове от вида „ebay“. 
Новото предложение съдържа изрично изискване за ясна информация относно правата на 
потребителите, която да бъде изложена на мястото на продажба. За повече информация 
натиснете ТУК  

 
 √ Отваряне на енергийните пазари 

 Споразумение по законопроект, целящ 
отслабване на хватката на големите компании около 
енергийните пазари. Проектозаконът ще  изисква 
доставчиците на електроенергия да разделят 
разпределението на газ и електричество от 
производството. Целта е да се стимулира 
конкуренцията и да се увеличи енергийния обмен 
между страните от ЕС. В момента тръбопроводи, 
електропроводи и електроцентрали често са 
контролирани от една компания. Това затруднява 
малките предприятия да стъпят на пазара, както и 

развитието на трансгранични мрежи. Повечето правителства от ЕС са съгласни, че 
разделянето може да намали разходите и да даде повече възможности за избор на 
потребителите. От юли 2007 г. всички домакинства от ЕС са свободни да избират 
доставчик на газ и електричество, но все още изборът им често е ограничен от 
доминирането на една компания в техния район. Постигнатото от енергийните министри 
на всички страни членки на 10 октомври споразумение ще даде на компаниите три 
възможности, една от които включва разделянето на собствеността върху предприятията 
за доставка и разпределение. Министрите се споразумяха също така да създадат агенция, 
която да помогне за регулирането на пазара - друга важна характеристика на 
законодателното предложение. Комисарят по енергетика Андрис Пиебалгс приветства 
споразумението като израз на подкрепа за създаването на общ енергиен пазар. 
Гласуването открива пътя към окончателни преговори, като се очаква законопроектът да 
бъде приет през първата половина на 2009 г. 
 Освен да стимулира конкуренцията, законопроектът цели да подкрепи и 
използването на възобновяема енергия като вятърната и слънчевата, както и да повиши 
енергийната сигурност. ЕС разчита на Русия за около една трета от вноса си на петрол и 
за близо 40 % от вноса на природен газ. Но през последните години регионалната 
политика доведе до нарушаване на доставките. Интегрирани национални енергийни 
пазари ще улеснят взаимната помощ между страните от ЕС при заплаха за доставките. 
Ако искат да работят в ЕС, чуждестранните компании ще трябва да спазват същите 
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правила и ще им се позволява само ограничено право на собственост върху мрежите в 
Съюза. За повече информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

През седмицата в Брюксел ще се проведат заседания на постоянни комисии и 
политическите групи. За повече информация натиснете ТУК  

 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 
понеделник, 13 октомври 2008 г. 
 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони  
Проект на дневен ред  
Комисия по права на жените и равенството на половете 
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 икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред 
Комисия по бюджети 
Проект на дневен ред 
Комисия по международна търговия 
Проект на дневен ред 
 
 
вторник, 14 октомври 2008 г. 
 
Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред 
 
 
сряда, 15 октомври 2008 г. 
 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Проект на дневен ред  
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
понеделник, 13 октомври 2008 г. 

http://ec.europa.eu/news/energy/081010_1_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-39157-287-10-42-901-20081010IPR39153-13-10-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AGRI-OJ-20081013-2+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+FEMM-OJ-20081013-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20081013-1+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+JURI-OJ-20081013-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ECON-OJ-20081013-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+BUDG-OJ-20081013-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+INTA-OJ-20081013-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFET-OJ-20081014-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ITRE-OJ-20081016-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
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На 13 октомври 2008 г. в Люксембург ще се проведе 2896-то и 2897-то заседание 
на Съвета по общи въпроси и външни работи. За повече информация натиснете ТУК  
 

сряда и четвъртък, 15 - 16 октомври 2008 г. 

 На 15 и 16 октомври 2008 г. в Брюксел ще се проведе 
заседание на Европейския съвет на държавните и 
правителствени ръководители на страните-членки на ЕС. На 
срещата ще бъдат обсъдени въпросите за влизането в сила на 

Лисабонския договор, ще бъде приет Европейският пакт за имиграция и убежище, ще 
бъдат обсъдени ключови досиета като пакета “Климат/енергетика”, политическият 
отговор на нестабилността на цените на петрола и на суровините, икономическата 
ситуация, състоянието на финансовите пазари и европейския финансов надзор, 
последващите действия във връзка с извънредния Европейски съвет от 1 септември 2008 
г. относно Грузия, отношенията ЕС-Русия и източното партньорство. Очаква се 
Европейският съвет да потвърди европейската солидарност в областта на енергийната 
сигурност. По въпросите на икономическата и финансова ситуация, и нестабилността на 
цените на петрола и суровините, ще бъдат одобрени основни послания/насоки на 
Европейския съвет. В рамките на Съвета Ирландия ще изрази и актуално становище 
относно бъдещото развитие на Договора от Лисабон. За повече информация натиснете 
ТУК 
 

Още по темата: 

       Барозу призовава Европейския съвет да не забравя за климатичните 
проблеми 

 

 Основният фокус на Европейския съвет следващата 
седмица "с право" ще е върху финансовата криза, но трябва да 
бъде направен и "решителен напредък" по климатичния и 
енергиен пакет и по Лисабонския договор, заяви председателят 
на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу преди 
започването на срещата, цитиран от Euractiv. Барозу 
предупреди, че финансовата криза не трябва да разсейва 
европейските лидери от важните документи, защото 

дългосрочния проблем с промените в климата остават и изискват спешни действия, 
въпреки медийния шум около кризата. Европа вече е световен лидер в климатичните 
политики и трябва да използва това свое предимство, за да се заздрави икономически, 
допълни председателят на ЕК. Барозу също настоява, че финансовата криза демонстрира 
нуждата на Европа от Лисабонския договор. Напредък по тази тема обаче изглежда малко 
вероятен, след като външният министър на Ирландия намекна, че страната му вероятно 
няма да успее да предложи решение на проблема, създаден от ирландското "не" на 
референдума от 12 юни тази година. Дневник, 12 октомври 2008 г. 
 

понеделник и вторник, 20 - 21 октомври 2008 г. 

На 20 и 21 октомври 2008 г. в Люксембург ще се проведе 2898-то заседание на 
Съвета по околна среда. За повече информация натиснете ТУК 

 

Дирекция „Европейски съюз” 
15 

http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=668&lang=bg�
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/103264.pdf
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=668&lang=en&mode=g
http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=562836
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=89&LANG=1&cmsid=356


Седмичен бюлетин Брой 18 
13 октомври 2008 г. 

 

Народно събрание 

Предстоящи събития в Европейската комисия 
 

 
 На 13 и 14 октомври 2008 г. в Брюксел ще се проведе семинар на 
тема „Пет години от разширяването на ЕС – игра с позитивен 
резултат”. За повече информация натиснете ТУК 
 

 
 На 14 октомври 2008 г. в Брюксел ще се проведе семинар на тема 

„Ефективността на политиката на конкуренция”. За повече 
информация натиснете ТУК 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Народно събрание 
   Дирекция „Европейски съюз” 
  eubulletin@parliament.bg 
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