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Тема на седмицата 
 

Образованието — основата за бъдещ успех 

 

Образованието и обучението са от жизненоважно 
значение за изграждане на общество и икономика, 
основани на знанието. Отчитайки това, на 12 май 
министрите на образованието на ЕС приеха нова 
стратегическа рамка за европейското 
сътрудничество в тази област.  

 Въпреки че отговорността за образованието принадлежи 
на държавите-членки, много предизвикателства са общи 

за всички държави-членки на ЕС. Работейки заедно, те могат също така да трупат опит 
едни от други. Необходими са реформи за справяне с чуждестранната конкуренция, 
развиващите се технологии и застаряването на населението. Те са необходими също с цел 
по-добра подготовка на хората за намиране на работа и с цел подпомагане на 
предприятията за намиране на квалифициран персонал, който им е необходим, за да 
успеят в условията на световния пазар. 

 Актуализираната рамка, която се основава на предходна работна програма „Образование 
и обучение 2010“ обхваща периода до 2020 г. Тя поставя четири стратегически цели: 

• Превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност  

• Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението  

• Утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното 
гражданско участие  

• Разгръщане на творчеството и новаторството, при всички степени на образование и 
обучение.  

Напредъкът при постигането на тези цели ще бъде наблюдаван с помощта на критерии. 
Това са цели, които ЕС планира да достигне до 2020 г. Например най-малко 15 % от 
възрастните следва да участват в процесите на учене през целия живот, делът на лицата, 
преждевременно напускащи системата на образование следва да е по-нисък от 10 % и 
делът на лицата на възраст 15 години със слаби основни умения за четене, математика и 
точни науки следва да е по-нисък от 15 %. 

За повече информация: 
Council Conclusions (pdf) 
Council webcast of press conference 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
 
XLI заседание на КОСАК 
 
 На 10 - 12 май 2009 г. в Прага се проведе XLI заседание на КОСАК. Основните 
акценти на сесията бяха свързани с: 

 
 

 настоящото икономическо и финансово 
положение: перспективата на чешкото 
председателство за възстановяване;  

 Годишната политическа стратегия за 
2010 г. на Европейската комисия; 

 ролята на ЕС по отношение на 
демокрацията и човешките права в 
света;  

 представянето на 11-я дву-годишен 
доклад в който е отделено специално 
внимание на ролята на националните 
парламенти относно контрола на 
Европол и оценката на Евроюст. 

  
  
 
 

 На срещата бяха обсъдени резултатите от теста за субсидиарност на 
предложението на ЕК за Директива относно стандартите за качество и безопасност на 
даряването, набавянето, изпитването, съхраняването, транспортирането и 
идентифицирането на човешки органи. 
За повече информация натиснете ТУК  
 
 
Извършените от Сметната палата одити на усвояването на средства от фондове 
на ЕС бяха обсъдени на кръгла маса в парламента 
 
 
 Извършените от Сметната палата одити на усвояването 
на средства от фондове на ЕС бяха обсъдени на кръгла маса в 
парламента на 15 май 2009 г. Форумът, който е под патронажа 
на председателя на Народното събрание Георги Пирински, 
беше организиран от подкомисията по усвояването на  
средствата от ЕС към Комисията по европейските въпроси, 
съвместно със Сметната палата. Участваха народни 
представители, евродепутати, представители на 
изпълнителната власт, посланици на страни-членки на Европейския съюз. За повече 
информация натиснете ТУК 
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Реализация на проект по програма MATRA-flex 
 

 Програма MATRA-flex е насочена към укрепване на 
сътрудничеството между държавните институции в 
България и Кралство Нидерландия, чрез разработване на 
проекти за прилагане на законодателството на 
Европейския съюз. Проектът по програма MATRA-flex бе 
изготвен от дирекция „Европейски съюз” на Народното 
събрание. Целта на съвместния проект е запознаване с 
опита на парламента на кралство Нидерландия свързан с 
парламентарния контрол по отношение на въпросите, 

свързани с Европейския съюз. 
 В рамките на проекта през месец февруари 2009 г. в Народното събрание бяха 
проведени работни срещи с експерт от холандския парламент.  
 На 12-14 май 2009 г. експерти от Народното събрание участваха в 
работно посещение с цел запознаване с историята, структурата и 
функционирането на парламентарния контрол по въпросите на ЕС в 
Кралство Нидерландия. Експертите се срещнаха с г-н Хан тен Брук, 
депутат от холандския парламент, който е един от инициаторите на 
предложението за въвеждане на тъй наречената „парламентарна 
резерва” при осъществяване на наблюдение и контрол по въпросите на 
ЕС в Кралство Нидерландия. За повече информация натиснете ТУК 
 
 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 На заседанието, проведено на 14 май 2009 г., Комисията по европейските 
въпроси прие на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на  
Закона за насърчаване на инвестициите, № 902-01-32, внесен от Министерския съвет 
на 30 април 2009 г. внесен от Министерския съвет. Законопроектът цели стимулиране на 
инвестициите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията 
от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с 
общия пазар в приложение на чл. 87 и чл. 88 от Договора. 
 Комисията по европейските въпроси прие на първо четене проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия, № 902-01-30, внесен от Министерския съвет на 28 април 2009 г. 
Законопроектът е свързан с въвеждането на единен режим за Общността относно превоза 
на радиоактивни отпадъци и отработено гориво в рамките на Общността, към и от трети 
страни, както и прилагането на Стандартен документ за всички превози попадащи в 
обхвата на Директива 2006/117/ЕВРАТОМ. 
 Комисията по европейските въпроси прие на първо четене проект на Закон за 
изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-01-33, 
внесен от Министерския съвет на 30 април 2009 г. В съответствие с европейските 
изисквания са предвидени изменения и допълненията, свързани с лицензирането на 
пенсионноосигурителните дружества, разпоредбите, относно инвестирането на 
средствата, както и измененията в чл. 253 на Кодекса за социално осигуряване, 
предвиждащи освобождаване от облагане с корпоративен данък както на приходите на 
фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, така и на аналогични 
приходи, пряко свързани с доброволно пенсионно осигуряване, осъществявано от лица, 
регистрирани по законодателството на друга държава-членка на ЕС, които имат право, в 
съответствие със законодателството на тази държава-членка, да извършват доброволно 
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осигуряване за безработица и/или за професионална квалификация. Предвиденото 
изменение на чл. 253 е свързано и с полученото от Европейската комисия Официално 
уведомително писмо  № С(2008) 7247 за нарушение от наша страна, тъй като в момента 
от облагане с корпоративен данък са освободени само доходите на съответните местни 
лица. 
 

 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 11.05 до 15.05.2009 г. 
 
Вътрешен пазар и услуги 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за някои ключови аспекти на Директива 2003/41/EО 
относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно 
осигуряване (директива относно ИППО) - COM(2009)203 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и за изменение на 
Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/EО - COM(2009)207 Досие на 
документа 

 
Данъчно облагане и митнически съюз 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ за насърчаване на доброто 
управление в областта на данъчното облагане - COM(2009)201 Досие на документа 

 
Конкуренция 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Доклад 
относно функционирането на Регламент 1/2003 - COM(2009)206 Досие на 
документа 

 
Образование и култура 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на 
нейния потенциал - Обновен отворен метод на координация за справяне с 
предизвикателствата и възползване от възможностите, стоящи пред младежта - 
COM(2009)200 Досие на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на Регламент (ЕО) № 
44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на 
съдебни решения по граждански и търговски дела - COM(2009)174 Досие на 
документа 

 ЗЕЛЕНА КНИГА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 44/2001 НА СЪВЕТА 
ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА, ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ 
РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА - COM(2009)175 Досие на 
документа 
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Договор от Лисабон  
 

Ратифицирането на новия европейски договор е тромав танц 
Стивън Касъл и Дан Билефски, "Ню Йорк таймс"  

 До края на проблемното чешко председателство на 
Европейския съюз остават седем седмици, но Чехия може 
отново да постави в неудобно положение 27-членния 
блок. Във вторник бе съобщено, че нейният президент 
Вацлав Клаус може да бъде председател на среща на 
върха на ЕС, предназначена да спаси важния европейски 
договор, на който той се противопоставя. За повече 
информация натиснете ТУК  

Източник: Dnevnik.bg, 14 май 2009 г.  
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 

Правилата за провеждане на европейските избори - 2009 г. 

Изборните процедури за европейските избори : единство в 
многообразието  

На базата на какво законодателство се провеждат европейските 
избори? Има ли общоевропейски избирателен закон? От тези 
въпроси се интересуват много читатели, броени седмици преди 
изборите за Европейски парламент. За повече информация 
натиснете ТУК 

 

Правата и задълженията на евродепутатите 

Евродепутатите : Вие ги избирате - какви са правата и задълженията 
им? 

 След по-малко от месец европейците ще изберат членовете на 
Европейския парламент за следващите пет години. Какви са правата и 
задълженията на европейските депутати? В следващия материал ще 
намерите подробна информация и полезни линкове по този въпрос. За 
повече информация натиснете ТУК  

 

Въпроси на гражданите към ЕП - политическите групи 

 Много граждани се обръщат към Европейския парламент с въпроси, свързани с 
предстоящите европейски избори през юни. Едни от най-честите въпроси са : кои са 
кандидатите и политическите партии, колко евродепутати ще избираме през юни на 
изборите, кои са политическите групи? Отговори на тези въпроси ще намерите ТУК  
 

Дирекция „Европейски съюз” 
6 

http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2009/05/14/718850_ratificiraneto_na_noviia_evropeiski_dogovor_e_tromav/
http://www.dnevnik.bg/evropa/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-50584-061-03-10-901-20090302STO50552-2009-02-03-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/007-50576-061-03-10-901-20090302STO50535-2009-02-03-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-55558-131-05-20-901-20090511STO55548-2009-11-05-2009/default_bg.htm


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 18 
18 май 2009 г. 

 

Народно събрание 

Европейски избори: Парламентът в аудиовизуалните медии 

 "Ти решаваш", такова е посланието на рекламния клип на 
Европейския парламент, целящо да поясни, че гласувайки на изборите 
между 4 и 7 юни 2009 г., гражданите определят каква да бъде 
бъдещата ориентация на европейските политики. 

 Този клип, излъчен на 34 езика, е част от продуктите в рамките 
на информационната кампания на ЕП за европейските избори, която 
включва радио анонси, билбордове, пътуващи "Избирателни кабини" 

(чрез които избирателите могат да запишат и представят своята гледна точка), изготвяне 
на специални досиета за пресата и провеждане на семинари за журналисти, както и 
участие в социални мрежи като Facebook, MySpace, Flickr и т.н. За повече информация 
натиснете ТУК  

 
 "Кажи го в София, ще го чуят и в Брюксел!" 

 Един от елементите на комуникационната стратегия на Европейския парламент за 
Европейските избори са т.нар. choice boxes - мултимедийни кабини (с размер на стая), 
където избирателите могат да изразят своите виждания. Избрани съобщения ще бъдат 
пускани всеки ден на екрани отвън на кабината, както и пред ЕП в Брюксел, по 
EuroparlTV (интернет базираната телевизия на ЕП) и по YouTube. Основната цел е 
европейските граждани да изразят своите тревоги, стремежи и инициативи и да ги 
запишат на видео. Чрез choice boxes  тези съобщения ще стигнат до Европейския 
парламент и ще се разпространят сред гражданите. За повече информация натиснете ТУК  

 
 Кампания за изборите в глобалната мрежа 

 На читателите на страницата на ЕП бе зададен въпрос, дали политиците и медиите 
в техните страни обръщат достатъчно внимание на Европейските избори. Над 10 000 
души изпратиха техните отговори и коментари, много от тях се оплакаха, че в техните 
държави не се отдава нужното внимание на изборите за Европейски парламент. Има едно 
място, където обаче може да намерите огромно количество информация за изборите и 
това е….Интернет. Вижте някои идеи ТУК  
 
Избори за Европейски парламент - юни 2009 г.  

 

Други новини от ЕП: 

 Мерките на Европейския парламент  

 Финансовата криза засегна тежко цяла Европа. Какви мерки взе Европейският 
парламент в отговор на икономическите проблеми? През последната година 
евродепутатите се занимаваха интензивно с темата за преодоляване на кризата, като се 
фокусираха основно върху два подхода: въвеждане на по-ясни правила за регулация на 
банките и мерки за подпомагане на европейците в трудните времена. За повече 
информация натиснете ТУК  

 Капиталови изисквания за банките: интервю с докладчика Othmar Karas 

 Още преди финансовата криза Европейският парламент 
настояваше за затягане на регулациите във финансовия сектор. 
Othmar Karas (ЕНП-ЕД, Австрия), докладчик по законите за 
капиталовите изисквания за банките, смята, че кризата е подчертала 
слабостите в ЕС по отношение на надзора на банковия сектор. 
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Интервю с него можете да намерите ТУК. 
 

Седмицата в Съвета  

11 - 12 май 2009 г. 
 На 11 и 12 май 2009  г. в Брюксел се проведе 2941-то  заседание на Съвета по 
образование, младеж и култура. Съветът прие нова стратегическа рамка за 
европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, която ще 
се прилага в периода до 2020 година. (Виж „Тема на седмицата”) 

 Съветът определи словенския град Марибор и португалския 
Гимараеш като европейски столици на културата за 2012 г. и 
френския град Марсилия и словашкия Кошице за 2013 г. По замисъла 
на Европейската комисия, титлата "културна столица" следва да 
привлече вниманието към културните традиции и наследство на 
съответните градове.  
 Без обсъждане, Съветът прие Директива относно 

безопасността на детските играчки. За повече информация натиснете ТУК 

 

13 май 2009 г. 

 ATALANTA: Напр едък в правилната посока 
Военната операция на Европейския съюз EU NAVFOR Сомалия 
(операция Atalanta) напредва в правилната посока в усилията си срещу 
пиратите, заяви на пресконференция, проведена на 13 май в Брюксел, 
контраадмирал Philip Jones (UK), командващ военноморската операция. 
 Операцията отговори на всяко искане за безопасно ескортиране на 
корабите от Световната програма по изхранване (СПИ), които доставят 
продоволствена помощ на разселените лица в Сомалия 
(131 000 метрични тона, достатъчни за прехраната на 1,5 милиона 
души). За повече информация натиснете ТУК  

 
Новини от Европейската комисия 

 Намаляване на регионалните различия в ЕС и по света. ЕС обменя опит в 
подпомагането на регионите със страни като Бразилия, Русия и Китай 

 Намаляването на регионалните икономически различия е 
много важна цел на ЕС - 44% от неговия бюджет се изразходват 
за повишаване на конкурентоспособността на регионите. Целта 
на всички проекти за подобряване на уменията на местната 
работна сила, насърчаване на предприемачеството, 
модернизиране на инфраструктурата и опазване на околната 
среда е да се помогне на най-бедните региони на ЕС да наваксат 
изоставането от своите съседи. 

 Пример за това е инсталирането на захранвана от слънцето енергийна система 
в държавна болница в Унгария, което довежда до значително спестяване на енергия, 

създаване на местни работни места и популяризиране на слънчевата енергия в региона. 
За повече информация натиснете ТУК  

 Комисията предлага нова рамка за регламентиране на таксите за сигурност 
на въздухоплаването 
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 На 11 май 2009 г. Комисията прие предложение за директива относно таксите за 
сигурност на въздухоплаването в Европа. Предложението идва в резултат на 
неотдавнашен доклад относно финансирането на сигурността на въздухоплаването. То 
цели да гарантира прозрачност, недискриминация и консултиране с авиокомпаниите при 
определяне на размера на таксите, както и обвързване на таксите за сигурност с 
направените разходи. Предлага се и създаването на независим надзорен орган във всяка 
държава-членка. За повече информация натиснете ТУК  

 Председателите на Комисията и на Парламента обсъждат с европейски 
духовни лидери приноса на етичността за европейското и световното 
икономическо управление  

 Около 20 високопоставени представители на християнството, юдейството и исляма 
в Европа се събраха на 11 май 2009 г. на неформален диалог с ЕС в седалището на 
Европейската комисия по покана на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу. 
Срещата бе ръководена от председателя на Комисията Барозу и председателя на 
Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг. Основна тема на тазгодишните дискусии бе 
едно значимо предизвикателство в европейски и световен план: икономическата и 
финансова криза и приносът на етичността за европейското и световното икономическо 
управление. За повече информация натиснете ТУК  

 „Европейски съюз и гражданство“: награждаване на европейските 
победители от конкурса за комикс 

 Победителите в конкурса „Европейски съюз и гражданство“ получиха своите 
награди на 11 май 2009 г. Над 2500 студенти по изобразителни и графични изкуства на 
възраст над 16 години участваха в конкурса и създадоха свой комикс от една страница 
без текст, илюстриращ понятието за гражданство в Европейския съюз. 

 Първа награда: Мехди Буалам (Белгия)  
 Втора награда: Сибила Коритарева (България)  
 Трета награда: Стивън Тимерс (Нидерландия) 

За повече информация натиснете ТУК 

 Граждани се срещат в Брюксел за да обсъдят бъдещето на Европа 

 На 11 май 2009 г. в Брюксел 150 граждани от различни страни на ЕС се срещнаха с 
висши служители, участващи в разработването на политики, за да им предадат 
препоръките си относно посрещането на икономическите и социални предизвикателства, 
пред които е изправена Европа. Тази „гражданска среща на върха“ е кулминацията на 
първия етап от консултации с европейските граждани за 2009 г., в който се включиха 
около 250 000 интернет потребители и 1 600 души, между които присъстват 
представители на всички слоеве от обществата във всичките 27 държави-членки. За 
повече информация натиснете ТУК  

 Малки чипове с голям потенциал: новите препоръки на ЕС ще гарантират, 
че баркодовете през XXI век ще зачитат неприкосновеността на личния 
живот 

 Европейските граждани трябва да имат възможност да упражняват контрол над 
„умните“ чипове, представляващи световен пазар, който ще се увеличи пет пъти през 
следващото десетилетие, като същевременно са в състояние да ги използват лесно, за да 
бъде животът им по-лек. Понастоящем съществуват повече от 6 млрд. умни чипа, 
представляващи микроелектронни устройства, които могат да бъдат вграждани в 
различни използвани във всекидневието предмети, от хладилници до автобусни карти. 
Посредством технологията за радиочестотна идентификация (RFID) те могат да 
обработват автоматично данни, когато се намират в близост до „четящи устройства“, 
които ги активират, улавят радиосигнала им и обменят данни с тях. Тези чипове се 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/731&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/730&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/727&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/735&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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намират в картите, които използвате, за да влезете в офиса си, както и в картите за 
заплащане на автомагистралните такси. На 12 май 2009 г. Европейската комисия прие 
набор от препоръки, за да гарантира, че всеки, който участва в проектирането или 
употребата на технологии, използващи такива умни чипове, ще опазва основното право 
на личността на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, съдържащо се в 
Хартата на основните права на Европейския съюз, провъзгласена на 14 декември 2007 г. 
За повече информация натиснете ТУК  

 Далекосъобщения: Комисията предприема правни действия срещу 
България, за да могат потребителите да запазват телефонните си номера 
при смяна на един оператор на фиксирана мрежа с друг 

 На 14 май 2009 г. Европейската комисия откри процедура за нарушение срещу 
България, защото страната не е въвела преносимост на номерата на фиксирани телефони, 
когато ползващите ги променят своя оператор, но желаят да запазят телефонния си 
номер. Когато България се присъедини към ЕС през 2007 г., на нея бе позволено да 
отложи въвеждането на преносимост на телефонните номера до 1 януари 2009 г., но този 
срок вече изтече без резултати. Както изискват правилата на ЕС в областта на 
далекосъобщенията, потребителите на телефони във всички други държави-членки, а от 
април 2008 г. и потребителите на мобилни телефони в България могат да запазят 
номерата си при преминаване към друг оператор. Сега България разполага с два месеца 
да отговори на Комисията. За повече информация натиснете ТУК  

 Далекосъобщения: настоятелно искане към Италия да вземе мерки за 
изпълнение на съдебното решение относно местонахождението на лицата, 
обаждащи се на телефон 112 

 В Италия аварийно-спасителните служби все още не получават информация при 
всички повиквания на телефон 112 от мобилен телефон за местонахождението на лицето, 
което се обажда, въпреки решение от януари на Съда на Европейските общности, с което 
Италия се призовава да осъществи това. На 14 май т.г. Комисията реши да изпрати на 
Италия официално уведомително писмо с искане да изпълни съдебното решение и да 
гарантира получаването от аварийно-спасителните служби на информация за 
местонахождението на обаждащия се при всички случаи на повикване на телефон 112. 
На Италия може да бъде наложена глоба, ако делото се гледа отново от Съда на 
Европейските общности. За повече информация натиснете ТУК  

 Защита на потребителите: Авиокомпаниите привеждат уебсайтовете си за 
продажба на билети в съответствие с добрите практики  

 Новите данни за ЕС, публикувани на 14 май 2009 г., показват рязка промяна в 
уебсайтовете за продажба на самолетни билети в Европа по отношение на съответствието 
им с правилата за защита на потребителите. Констатациите са част от окончателен 
доклад за резултатите от 18-месечния процес в целия ЕС за премахване на подвеждащата 
реклама и нелоялните практики. В резултат от разследването за правоприлагане, 
започнато през септември 2007 г. от националните власти на 15 държави-членки на ЕС и 
Норвегия, бяха приведени в съответствие 115 от общо 137 разследвани уебсайта на 
авиокомпании. Вследствие от допълнителния „преглед на състоянието“, при който през 
март 2009 г. бяха извършени анонимни покупки на билети от сайтове на 67 големи 
авиокомпании, 52 от тях получиха „чисто свидетелство“, като поеха задължението да 
продължат да спазват същите стандарти, или незабавно откликнаха на консултациите на 
Комисията, ангажирайки се да коригират нерешените проблеми (вж. списъка по-долу). 
При прегледа уебсайтовете бяха проверени съгласно подробен списък в 14 точки, 
предварително договорен със сектора на въздушния транспорт. Понастоящем Комисията 
работи върху изготвянето на споразумение, което да обхване целия сектор и да осигури 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:BG:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/740&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/773&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/774&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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равнопоставеност на авиокомпаниите навсякъде в ЕС, както и да запази високите 
стандарти на уебсайтовете. За повече информация натиснете ТУК  

 Равновесието между професионален и личен живот е от съществено 
значение за жените учени 

 Нерадостното положение на жените в научните среди 
поражда различни метафори. Някои оприличават графиката, 
показваща растящата разлика между мъже и жени с 
изкачването в научната йерархия, на „отворена ножица“. Други 
наричат невидимата бариера, която пречи на жените да 
 достигнат по-високо в тази йерархия, „стъклен таван“. 
На конференцията на ЕС за жените в науката, провела се на 14 
и 15 май 2009 г. в Прага, комисарят по научни изследвания 

Янез Поточник каза, че Европа е успяла да позакърпи тръбата през последните 10 
години, но че „все още има твърде много пробойни“. Цифрите са отчайващи – едва 19 % 
от титулованите професори в ЕС, 18 % от изследователите в частния сектор и 29 % от 
тези в публичния сектор са жени. За повече информация натиснете ТУК  
 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

 Европейска младежка награда „Карл Велики” 2009: церемонията по 
награждаването ще се състои на 19 май 2009 г. 

 Европейската младежка награда „Карл Велики” за 2009 г. ще бъде връчена на 19 
май в град Аахен, в 11.00 часа местно време. Наградата се присъжда за проекти, които 
насърчават развитието на общо европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното 
участие в европейския интеграционен проект. Председателят на Европейския парламент 
Hans-Gert Pöttering и председателят на Фондацията за международната награда "Карл 
Велики" Michael Jansen ще вземат участие в церемонията по награждаването. За повече 
информация натиснете ТУК  
 

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
понеделник и вторник, 18 - 19 май 2009 г. 

 На 18 и 19 май 2009 г. в Брюксел ще се проведе 2942-то и 2943-то заседания на 
Съвета по общи въпроси и външни отношения. Ще бъдат обсъдени въпроси от 
областта на отбраната и на развитието. Съветът ще започне подготовката за Европейския 
съвет, който ще се проведе на 18 и 19 юни 2009 г. За повече информация натиснете ТУК  

Предстоящи събития за периода от 11 до 24 май 2009 г.  
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/783&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/science/090515_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/040-55511-128-05-19-906-20090508IPR55510-08-05-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2009.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sce/server/internet/latest_news/sce_latest_news_01.jsp?open_level=0
http://www.europarl.europa.eu/activities/introduction/meetCal.do?language=BG
http://www.consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?bid=710&id=1228&lang=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/mainact/107594.pdf


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 18 
18 май 2009 г. 
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Предстоящи събития в Европейската комисия 
 

 18— 20 май, Рим  - Държавите-членки на ЕС отбелязват Европейския ден на 
морето 

  Морето винаги е било от ключово значение за благоденствието на Европа. 
Дължината на крайбрежието на нашия континент е почти 70 000 км, като 22 от 27-те 
държави-членки или имат излаз на море, или са островни държави. Нашите крайбрежни 
региони са дом на 40 % от населението на ЕС, създават 40 % от икономиката ни и дават 
работа на около 5 млн. души. Поради всички тези причини 20 май е обявен за 
„Европейски ден на морето“. Тази година в сътрудничество с италианското правителство 
Комисията организира тридневна конференция, която ще се проведе в Рим от 18 до 20 
май. Това важно събитие дава среща на заинтересовани лица, управляващи и други 
дейни участници от Европейския съюз, съпричастни към проблемите на морето. Този път 
към събитието ще се присъединят и редица трети държави, по-специално от 
средиземноморския регион. Всички те ще обсъдят глобалните предизвикателства пред 
морска Европа днес. Обявяването на Европейския ден на морето е една от ключовите 
инициативи в рамките на Интегрираната морска политика на ЕС, чието начало беше 
поставено през 2007 г. За повече информация натиснете ТУК  
 
Календар на събитията от 18 до 31 май 2009 г.  
Най-важните новини от ЕК от 18 май до 21 юни 2009 г.  
 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 
Книги получени през м. април 2009 г.  
 
Доклад на Solvit за 2008 година 
Solvit - REPORT 2008 
ЕС 1451 
 
Доклад на службата в услуга на гражданите за 2008 година 
Citizens - REPORT 2008 
EC 1452 
 
Експертни прогнози относно появата на химически рискове свързани с 
професионалната безопасност и здравето 
Expert forecast on emerging chemical risks related to occupational safety and health 
EC 1453 
 
Парламентарна конференция на световната търговска организация за 2008 
година 
Parliamentary conference on the WTO - 2008 / Conference parliamentare sur L'omc – 2008 
ЕС 1454 
 
Дейности на между-парламентарния съюз през 2008 година 
Activities of the Inter-Parliamentary Union in 2008 / Activites de l'union interparlementaire en 
2008 
ЕС 1455 
 
Водните ресурси в Европа  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/792&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/241&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/18&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=bg
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18 май 2009 г. 
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Water resourses across Europe - confronting water scarcity and drought 
ЕС 1456 
 
Издание за боклука и отпадъците в ЕС 
Waste without borders in the EU? 
ЕС 1457 
 
Издание за мултиинформационната система за социална защита за 2008 година 
Mutual Information System on Social Protection – 2008 
ЕС 1458 
 
Издание за индустриалните връзки в Европа за 2008 година 
Industrial Relations in Europe 
ЕС 1459 
 
Издание за доброто висше образование 
Bringing out the best in education 
ЕС 1461 
 
Издание на Eurostat относно ключовите фигури в Европа за 2009 година 
Key figures on Europe – 2009 
ЕС 1462 
 
Издание на Европейския мониторингов център за зависимите от наркотици 
относно оценка на риска  
Report on the risk assessment of BZP in the framework of the Council decision on new 
psychoactive substances 
ЕС 1463 
 
Стратегия за ICT технологиите и иновациите в Европа 
A Strategy for ICT R&D and Innovation in Europe: Raising the Game 
ЕС 1464 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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