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Тема на седмицата 
 

Комисията докладва за последните си постижения 
Действия за икономиката и изменението на климата са 
сред успехите на изпълнителния орган на ЕС. 

Малко преди европейските избори Комисията 
изтъква в свой доклад някои от постиженията на ЕС 
през изминалите пет години. Едно от тях е 
обединението на Източна и Западна Европа чрез 
разширяването на ЕС на два етапа през 2004 и 2007 г. 
„Европа показа, че е по-силна и че може да работи 
ефективно с 27 страни членки“, каза председателят 
Барозу в призива си към европейците да гласуват на 
изборите за Европейски парламент от 4 до 7 юни. 

„Сега е моментът европейските граждани да изразят своето виждане за бъдещето“. 
ЕС играе важна роля за възстановяване на стабилността на финансовите пазари и 

възобновяване на кредитните потоци при настоящата икономическа криза. Комисията бе 
първата международна институция, която излезе с осъществим план за борба с кризата. 
ЕС е начело и на множество европейски и световни инициативи за по-строго регулиране и 
контрол на финансовата система, които се смятат за изключително важни за 
възстановяване на доверието в нея и за предотвратяване на нова криза. 

По време на председателството на Барозу европейските законодатели са приели 
над 470 предложения на Комисията, включително първия по рода си пакет закони за 
борба с изменението на климата и насърчаване на екологично чистата енергия. 
Европа е лидер в борбата с глобалното затопляне от самото начало и е създала най-
големия пазар за търговия с въглеродни емисии в света, който служи за пример на други 
страни, обмислящи въвеждането на подобни схеми днес. 

Основен приоритет за тази Комисия бяха потребителите. Благодарение на нейните 
усилия пътуващите с влак и самолет днес имат повече права, а тарифите за разговори по 
мобилни телефони са много по-ниски. 

Комисията подкрепи също така реформи на икономиката и пазара на труда, 
целящи да направят Европа по-конкурентоспособна в света. Европейските закони бяха 
съкратени с 5000 страници и се очаква целта за намаляване на формалностите за 
фирмите с 25 % до 2012 г. да бъде постигната. 

„Комисията показа, че може да осигури значими ползи за гражданите на Европа“, 
каза Барозу. 
Прочетете доклада . 

Съобщение за пресата 

Повече по темата: 

 Eвропейски избори – изборът е ваш  
 Ново глобално споразумение за изменението на климата  
 Споразумение в Брюксел за климата и икономиката  

Източник: Страница на ЕК  
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Събития в Народното събрание 
 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 На извънредното заседание, проведено на 29 май 2009 г., Комисията по 
европейските въпроси подкрепи проект за решение за прилагане на Устава на 
членовете на Европейския парламент, приет с Решение на Европейския парламент 
(2005/684/ЕО, Евратом) от 28 септември 2005 г., внесен от Министерски съвет. Уставът 
предвижда размера на възнаграждението, получавано от член на Европейския парламент, 
да е равен на 38,5 % от основното възнаграждение на съдия в Съда на Европейските 
общности, възлизащо на около 7412 евро. Предвиденото в Устава възнаграждение ще се 
изплаща от общия бюджет и ще подлежи на данъчно облагане в полза на Общностите. На 
30 май 2009 г. Народното събрание прие Решението за прилагане на Устава на 
членовете на Европейския парламент. 
 
 Комисията по европейските въпроси одобри проект на Закон за ратифициране 
на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Европейския 
инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на 
Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейския 
инвестиционен фонд. Инициативата JEREMIE е разработена съвместно от Европейската 
комисия и Европейския инвестиционен фонд с цел да се финансират разходите във 
връзка с операции, представляващи подкрепа на инструменти за финансов инженеринг за 
малки и средни предприятия, като фондове за рисков капитал, гаранции и заеми. 
  
 Комисията по европейските въпроси подкрепи и проект на Закон за 
ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот 
д’Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, № 
902-02-23, внесен от Министерския съвет на 26 май 2009 г. 

 
 
 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 25.05.-29.05.2009 г. 
 
Бюджет 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно разпределението на косвено 
измерените услуги на финансовите посредници (FISIM) за установяването на 
брутния национален доход (БНД), използван за целите на бюджета на 
Европейските общности и собствените им ресурси - COM(2009)238 Досие на 
документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за невключване на дифениламин в 
приложение І към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията 
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http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
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http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2718
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за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество - 
COM(2009)240 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за невключване на бифентрин в приложение 
І към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията за продукти 
за растителна защита, съдържащи това вещество - COM(2009)241 Досие на 
документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за невключване на триазоксид в 
приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията 
за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество - 
COM(2009)244 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за невключване на парафиново масло CAS 
8042-47-5 в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на 
разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество 
- COM(2009)245 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за невключване на парафинови масла CAS 
64742-46-7, CAS 72623-86-0 и CAS 97862-82-3 в приложение I към Директива 
91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията за продукти за растителна 
защита, съдържащи тези вещества - COM(2009)246 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 91/414/EИО на 
Съвета с оглед на включване на тетраконазол като активно вещество - 
COM(2009)242 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за невключването на метам в приложение І 
към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отменянето на разрешенията за продукти 
за растителна защита, съдържащи това вещество - COM(2009)243 Досие на 
документа 

 
Земеделие и развитие на селските райони 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ГОДИШЕН 
ДОКЛАД ЗА ПРОГРАМА САПАРД ЗА 2007 Г. - COM(2009)231 Досие на документа 

 Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно чистопородни 
разплодни животни от рода на едрия рогат добитък - COM(2009)235 Досие на 
документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА за 
прилагането на Регламент (ЕО) № 814/2000 на Съвета относно информационните 
мерки в областта на Общата селскостопанска политика - COM(2009)237 Досие на 
документа 

 
Предприятия и промишленост 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) и нейните начални 
операции (2011—2013 г.) - COM(2009)223 Досие на документа 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2700
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2700
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2701
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2702
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2707
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2709
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2716
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2716
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2697
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2698
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2698
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2710
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2710
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2717
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  

 
 
 
 
 

 Седем политически групи в Европейския парламент 

 
Евродепутатите в Парламента не се разпределят по национална, а по 

политическа принадлежност. Политическите групи се състоят от членове 
от различни държави членки, които споделят общи идеологически 

принципи и политически позиции. Според правилника на ЕП една политическата група 
трябва да има минимум 20 члена от поне една пета от държавите членки. За повече 
информация натиснете ТУК  

 Шест мандата на Европейския парламент досега  
 

Членовете на ЕП се избират за период от пет години - 
продължителността на един парламентарен мандат. От първите преки 
избори за Европейски парламент през 1979 година досега са реализирани 
шест мандата на парламента. За повече информация натиснете ТУК  

 Пет значими решения на Европарламента за последните пет години - кои 
са те според Вас? 

 
Често Европейският парламент в Брюксел изглежда далеч, а 

решенията, които се вземат там - абстрактни и далечни от нашето 
ежедневие. Истината обаче е, че евродепутатите гласуват по въпроси, 
които пряко засягат всички европейски граждани. В този материал са 

предложени само пет примера за важно законодателство, гласувано по време на 
изтичащия мандат (2004-2009) на ЕП. За повече информация натиснете ТУК 

 Три са основните институции на ЕС 

Какво знаете за трите основни институции на ЕС? 
Основните европейски институции за три: Европейският парламент, 

Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз. Вижте повече 
информация за тях ТУК  

 
 Въпроси на граждани към ЕП – гласуването 

 
Мога ли да гласувам в друга държава? Мога ли да гласувам по пощата? И 

защо изобщо да гласувам? Колко тура ще има на изборите? Много граждани се 
обръщат към Европейския парламент с въпроси, свързани с гласуването на 
Европейските избори. Вижте повече информация ТУК  
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http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=bg�
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Други новини: 

Награда на ЕП за журналистика: Веселина Андреева от в-к "Банкер" е 
победител в категория "печатни медии" 

През май т.г. жури от четирима български журналисти определи Веселина 
Андреева от вестник  "Банкер"  за национален победител в категорията "печатни медии" 
във второто издание на наградата на ЕП за журналистика. Отличена е нейната статия 
"Луди пари за климатичните промени", публикувана във вестник "Банкер", брой 45 от 
2008 г. Журито единодушно реши да отличи статията на В. Андреева, оценявайки, че тя 
е добре написана, съдържателна, с ясен стил и допринася за разясняване на значима 
европейска тема. В нея политиката на ЕС за борба с климатичните промени е 
представена цялостно, със стремеж да бъдат засегнати различните аспекти на тази 
сложна тема и да се представят позициите на различните европейски институции, 
включително ЕП, както и на държавите членки. Потърсено е мнение на експерти и на 
представители на българската администрация и са дадени примери за конкретни 
последствия в България от решенията, взети от ЕС. За повече информация натиснете ТУК  

 
Седмицата в Съвета  

25 май 2009 г. 
 На 25 май 2009 г. в Брюксел се проведе 2944-то заседание на 
Съвета по земеделие и рибарство. Съветът прие заключения относно 
опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП). 
Министрите обмениха мнения по въпроса за бъдещата реформа на Общата 
политика в областта на рибарството. В областта на имиграцията, 
Съветът прие без дискусия Директива относно условията за влизане и 
пребиваване на граждани на трети държави за целите на 
висококвалифицирана трудова заетост („синя карта”) /т. 25 от ГРП на 
НС – 2007 г./ и Директива за прилагане на санкции срещу работодатели 
на незаконно пребиваващи граждани на трета държава /т. 26 от ГРП на 

НС – 2007 г./ За повече информация натиснете ТУК 
Съобщение на Съвета 

 

28 - 29 май 2009 г. 
 На 28 и 29 май 2009 г. в Брюксел се проведе 2945-то заседание на Съвета по 
конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост и изследвания). На 
заседанието се проведе политически дебат относно интегрирания подход към 
конкурентна и устойчива индустриална политика в Европейския съюз. Съветът 
разгледа напредъка в изпълнението на инициативата Законодателен акт за малкия 
бизнес в Европа (SBA) след направения от Комисията преглед на състоянието. 
Министрите, отговорни за конкурентоспособността, също така проведоха дискусия 
относно хода на обсъжданията, които имат за цел усъвършенстването на патентната 
система в Европа чрез създаването на патент на Общността и на единна патентна 
съдебна система на ЕС. Съветът прие Резолюция относно Европейската космическа 
политика, одобрена на 6-то заседание на Съвета по въпросите на космоса. Съветът 
постигна политическо съгласие по предложението за регламент за правната рамка на 
Общността за европейски консорциум за научноизследователска инфраструктура 
(ERIC). Освен това, Съветът прие заключения относно: 
- оценка и определяне на въздействието на европейските рамкови програми за научни 

изследвания; 
- научноизследователските инфраструктури и регионалното измерение на европейското 

изследователско пространство; 
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- първите стъпки към осъществяване на Концепция 2020 г. за европейското 
изследователско пространство. За повече информация натиснете ТУК  

 

28 - 29 май 2009 г. 
 На 28 и 29 май 2009 г. в Брюксел се проведе 34-та сесия на Съвета на 
министрите АКТБ-ЕС. Министрите от групата от държави от Африка, Карибския и 
Тихоокеанския басейн и от Европейския съюз приеха съвместна декларация относно 
изменението на климата и развитието, както и съвместна резолюция относно 
икономическата и финансова криза. За повече информация натиснете ТУК  
 
Новини от Европейската комисия 

 Опазване на финансовата стабилност. Комисията представя планове за по-
строг финансо в контрол на европейско ниво 

Най-тежката банкова криза от десетилетия насам показа как 
инвестиционните рискове могат да дестабилизират по-широката 
финансова система и дори да поставят на колене цели икономики. На 
отделни срещи на върха по-рано през годината, лидерите на ЕС и 
Групата на 20-те водещи икономики обещаха засилване на контрола 
на финансовата система с цел избягване на прекомерни рискове. 

„По-добрият контрол на трансграничните финансови пазари е много важен по етични и 
икономически причини“, казва председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу. 
„Комисията днес /27 май 2009 г./ прави предложения, за да помогне за възстановяване 
на доверието, предпазване от бъдещи кризи и защита на растежа и заетостта“. За повече 
информация натиснете ТУК  

 Засилване на ролята на съдиите от националните съдебни системи при 
прилагането на европейското право в областта на околната среда: първи 
семинар, който се проведе в България 
Съдиите от националните съдебни системи са на предната линия при прилагането и 

изпълнението в държавите-членки на правото на ЕС в областта на околната среда. 
Отчитайки тази тяхна роля, Европейската комисия организира програма за 
сътрудничество със съдиите, насочена специално към въпроси във връзка с прилагането 
на европейското право в областта на околната среда. Първият семинар по тази програма  
се проведе на 28 и 29 май в София, с участието на съдии от България и от девет други 
държави-членки, включително от Франция, Германия и Литва. За повече информация 
натиснете ТУК  

 За Европа на всичките ѐ езици: откриване на портала PRESSEUROP.EU — 
първия многоезичен сайт със статии от пресата на европейска тематика 
Под егидата на Courrier International порталът PRESSEUROP.EU ще предлага подбрани 

статии на европейска тематика на 10 езика. Г-жа Маргот Валстрьом, заместник-
председател на Европейската комисия и комисар, който отговаря за комуникацията, 
изрази задоволството си, че този новаторски проект се ползва с подкрепата на Комисията 
при пълното зачитане на редакционната свобода на консорциума: „Заедно с EuRaNet 
(чието начало бе през 2008 г.) и EU TV Net (с начало, предвидено през 2010 г.) 
PRESSEUROP е доказателство за желанието ни да насърчаваме, подкрепяме и 
подпомагаме утвърждаването на едно европейско публично пространство на 
комуникация, размисъл и дискусии”. За повече информация натиснете ТУК  

 Европейските филми и предавания заемат три четвърти от най-гледаното 
време 
Телевизионните филми и предавания „made in Europe“ не престават да привличат 

вниманието на европейските зрители. Според едно независимо проучване, поръчано от 
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Европейската комисия, чиито резултати бяха публикувани на 28 май 2009 г., 
европейските произведения заемат почти три четвърти от най-гледаното време на 
европейските телевизионни канали. Присъствието на европейски произведения в новите 
медии от типа на „видео по заявка“ е окуражително, но е наложително да се следи 
отблизо придържането им към новата европейска нормативна уредба за аудио-визуалния 
сектор. Тези разпоредби, замислени да гарантират разпространението на европейските 
произведения, бяха допълнени през 2007 година със специфични мерки за новите медии, 
които всички държави-членки следва да приложат до декември 2009 година (IP/08/2032). 
За повече информация натиснете ТУК  

 Преразглеждане на етикетите на храните 
В едно не толкова далечно бъдеще европейците ще купуват хляб, 

знаейки откъде е дошло брашното за него. ЕС обмисля разширяване 
на употребата на етикетите на храните , така че те да посочват къде 
е отгледан продуктът. Стъпката е в резултат на европейско 
допитване относно качеството на храните. Земеделски стопани, 
производители и потребители изразиха силна подкрепа за по-широко 
използване на указващи мястото на отглеждане етикети. Подобни 

етикети посочват страната, в която съставките на продукта са произведени, а не къде е 
бил създаден той. Те вече са задължителни за някои продавани в ЕС храни, сред които са 
говеждото и птичето месо, плодовете, зеленчуците, яйцата, медът, виното и зехтинът. 

В съобщение, в което представя своята позиция, Комисията заявява, че ще вземе 
предвид опасенията на представителите на преработващия сектор и търговията на 
дребно, които се притесняват, че ще имат трудности с проследяването на произхода на 
съставките на произвежданите храни. За повече информация натиснете ТУК  
Съобщение за пресата  

 Изменение на климата: Европейската комисия приветства постигнатото в 
2007 г. намаление на емисиите на парникови газове в трета последователна 
година   
На 29 май 2009 г. европейският комисар по околната среда Ставрос Димас приветства 

новината, че емисиите на парникови газове в ЕС са намалели за трета последователна 
година. Инвентаризацията на емисиите, съставена от Европейската агенция по околната 
среда за 2007 г. — последната година, за която са налице пълни данни, показва че 
емисиите в страните от ЕС-15 са намалели с 1,6% в сравнение с 2006 г., като в същото 
време икономиката има ръст от 2,7%. С това намаление емисиите в страните от ЕС-15 
достигат до стойност, по-ниска с 5,0 % в сравнение с равнищата от базовата година 
(която за повечето страни е 1990 г.). Това свидетелства, че държавите от ЕС-15 са поели 
по пътя към изпълнение на своята цел във връзка с Протокола от Киото — за постигане 
на емисии през периода 2008—2012 г., които да са средно с 8 % по-ниски в сравнение с 
базовата година. Емисиите общо на страните от ЕС-27 през разглежданата година 
намаляха с 1,2 % и са с 12,5 % по-ниски в сравнение с базовата година. За повече 
информация натиснете ТУК  
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Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
 
 
Избори за Европейски парламент - юни 2009 г. 
 

 Четири дни на Европейски избори 

Избиратели от 27 държави ще гласуват на най-големите 
многонационални избори, провеждани някога на 4-7 юни 

Избирателите от Европейския съюз ще гласуват за членове на 
Парламента между 4 и 7 юни. Макар че европейците гласуват за общ 
Европейски парламент, самите избори се организират от отделните 

държави членки в съзвучие със съответното национално избирателно право. Датите на 
изборите в различните държави членки на ЕС са следните: 
◊ четвъртък, 4 юни: Холандия и Великобритания 

◊ петък, 5 юни: Чехия (изборите продължават и на следващия ден) и Ирландия  
◊ събота, 6 юни: Кипър, Италия (изборите продължават на следващия ден), 
Словакия, Латвия и Малта.  

◊ неделя, 7 юни: Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция, 
Германия, Гърция, Унгария, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, 
Словения, Испания, Швеция. 

 Допълнителна информация : 

За подробности за изборите в държавите членки, кликнете върху съответната страна 
върху интерактивната карта  
 

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
четвъртък и петък, 4 - 5 юни 2009 г. 
 На 4 и 5 юни 2009 г. в Люксембург ще се проведе 2946-то заседание на Съвета по 
правосъдие и вътрешни работи. На заседанието ще бъдат разгледани законодателни 
предложения на ЕК, които имат за цел да променят някои от действащите актове, 
уреждащи въпроса за убежището. За повече информация натиснете ТУК  
Предстоящи събития за периода от  2 до 14 юни 2009 г.  
 
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
 
Календар на събитията от 1 до 7 юни 2009 г.  
Най-важните новини от ЕК от 1 до 28 юни 2009 г.  
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Книги от фонда на Европейския документационен център 
 
Книги получени през м. май 2009 г.  
 
Развитие на трудовото право в ЕС  от 95 до 2005 година 
The evolution of labour law in the EU-12 (1995-2005) 
ЕС 1465 
 
Издание на Европейския парламент относно отчет на работата на Европейския 
съюз 
Fact Sheets on the European Union 
ЕС 1466 
 
Издание за изследвания в различни сектори на политиките на ЕС 
Research for Europe 
ЕС 1467 
 
Издание на Междупарламентарния съюз за жените жертви на полово 
осакатяване 
How to put an end to the practice of female genital mutilation(FGM)? / Que faire pour mettre 
fin a la pratique des mutilations genitales feminines(MGF)? 
ЕС 1468 
 
Издание за заетостта и работните места за 2008 година 
European Employment Observatory Review: Spring 2008 
ЕС 1469 
 
Издание за заетостта и работните места за 2008 година 
European Employment Observatory Review: Autumn 2008 
ЕС 1470 
 
Доклад относно стратегията за устойчиво развитие за 2007 година 
Progress report on the sustainable development strategy – 2007 
ЕС 1472 
 
Дългосрочна стратегия и програма на Европейския център за превенция и 
контрол на заболяванията за 2007-2013 година 
ECDC Strategic Multi - Annual Programme - 2007 – 2013 
ЕС 1473 
 
Издание за успеха на малките и средните предприятия 
SME success stories 
ЕС 1474 
 
Работна програма на Европейския център за развитие на професиоалното 
обучение за 2009 година 
CEDEFOP:Work programme – 2009 
ЕС 1475 
 
Издание на Съда за правата на човека 
Human Rights and International Humanitarian Law 
ЕС 1476 
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Издание за малките и средните предприятия 
Research Results for SMEs – VI 
ЕС 1477 
 
Издание за успешните мерки и перспективи в международен план за 
Европейския съюз, Канада, САЩ и Южна Африка 
International perspectives on positive action measures 
ЕС 1478 
 
Издание за ICT технологиите 
ICT Research - New perspectives 
ЕС 1479 
 
Доклад за равенството между мъжете и жените за 2009 година 
Report on Equality Between Women and Men – 2009 
ЕС 1480 
 
Издание на Eurostat за Болонския процес във висшето обучение в Европа 
The Bologna Process in Higher Education in Europe 
ЕС 1481 
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