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Тема на седмицата 
 

Да действаме сега за една по-добра Европа: Комисията огласява работната си 
програма за 2009 г. 
  На 5 ноември 2008 г. Европейската комисия прие своята законодателна и работна 
програма за 2009 г., съдържаща основните инициативи, които Комисията възнамерява 
да представи следващата година. През 2009 г. Комисията ще продължи да работи по 
инициативи, на които бе даден ход през последните седмици и чиято цел е да бъде 
овладяна финансовата криза и да се изгради европейски подход към икономическия 
срив. Същевременно Комисията ще използва последната година от мандата си за 
приключване на започнатите дейности. 
  Председателят на Комисията, Жозе Мануел Барозу, заяви: „Днес предлагаме 
амбициозен работен график за 2009 г. Ще се стремим да консолидираме постиженията от 
изминалите четири години, без да изместваме фокуса от постигането на резултати за 
европейските граждани и бизнеса. Като приоритет Комисията си поставя задачата да поеме 
водещата роля в ответните мерки на финансовата криза и да предприеме мерки по 
тревожни за гражданите проблеми, като изменението на климата, миграцията и развитието, 
така че Европа да продължи да бъде в състояние да моделира последствията от 
глобализацията.“ 
  Работната програма на ЕК за 2009 г. трябва да отговори на различни 
предизвикателства: от една страна, през месец юни  2009 г. ще се проведат   европейски 
избори,  а от друга страна 2009г. е последна година от мандата на този състав на 
Комисията. Ето защо 2009г. е годината, в която усилията ще се съсредоточат върху 
реализирането на очертаната по-рано от Комисията визия в области като енергетиката, 
изменението на климата, миграцията и социалната политика. В същото време Комисията 
ръководи дейността по овладяване на финансовата криза и икономическия срив. В 
резултат на всичко това е изработена целенасочена и балансирана работна програма с 12 
стратегически инициативи, 37 приоритетни инициативи, 33 предложения за опростяване и 
списък на 20 внесени текста, които ще бъдат оттеглени. 

  Приоритетите се структурират в четири основни области: 

   По отношение на икономическия растеж и работните места, посредством обновената 
Лисабонска стратегия и представената през изминалата седмица рамка за 
възстановяване, Комисията предвижда да се съсредоточи върху икономическата 
реформа и конкретните мерки за възвръщане на доверието, за да помогне на Европа 
да се справи с икономическата и финансова криза. Ще бъдат внесени предложения 
относно финансовите пазари и финансовия надзор, включително отговор, адресиран 
до председателстваната от Жак де Ларозиер експертна група. 

   По темата за изменението на климата и за устойчивото развитие на Европа, 
постигането на успешно споразумение на срещата в Копенхаген е сред най-големите 
глобални предизвикателства. Ако се постигне споразумение върху пакета за 
енергетиката и изменението на климата, това би било от фундаментално значение 
за ръководната роля на ЕС; при постигане на споразумение през  месец декември, 
през 2009 г. фокусът може да се измести към изпълнението. 

   С редица мерки Комисията ще продължи целевите си действия, пряко насочени към 
гражданите. Имат се предвид действия в помощ на гражданите в качеството им на 
консуматори и значима нова посока в политиките, посветени на свободата, 
сигурността и правосъдието. В тази сфера борбата с тероризма и организираната 
престъпност ще излезе на преден план. 

   На международната сцена Комисията се изправя пред предизвикателства – от 
подкрепата за възстановяването и реформите в Грузия до адаптирането на 
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трансатлантическите отношения към новата администрация в Белия дом. 
Разширяването, добросъседството и световната търговия остават ключови 
приоритети на ЕК. 

  Водещо събитие през 2009 г. ще бъде представянето на прегледа на бюджета, което 
ще бъде важен принос към дебата за формулиране на бъдещите приоритети на Съюза и за 
тяхното финансиране. Това ще бъде и основен компонент на наследството, което ще остави 
този състав на Комисията. 

  По-нататъшното изграждане на опростена и усъвършенствана регулаторна среда, в 
която отсъстват ненужни административни тежести, остава ключов приоритет в 
законодателната програма на Комисията за 2009 г. Програмата очертава конкретни мерки 
за оттегляне на текущи предложения и за опростяване в редица области - от селското 
стопанство до околната среда и от счетоводството до транспорта. 

  2009 ще бъде първата година, през която, съгласно съвместната декларация по 
инициативата „Да общуваме на тема Европа в партньорство“, ще се договарят 
междуинституционални комуникационни приоритети между Съвета на министрите, 
Европейския парламент и Комисията. 

За повече информация : 
Страница на Европейската комисия  
Europe.bg 

 

Събития в Народното събрание 

Предстоящи събития  
 
понеделник, 10 ноември 2008 г. 

 Среща на заместник-председателя на 
Народното събрание проф. Любен 
Корнезов с делегация на Комисията по 
европейските въпроси на Ландтага на 
германската провинция Баден - 
Вюртенберг - зала "Запад" 

 
сряда, 12 ноември 2008 

 Среща на Комисията по европейските 
въпроси с делегация на Комисията по 
европейските въпроси на Ландтага на 
германската провинция Баден - 
Вюртенберг - зала "Запад" 

 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 На 5 ноември 2008 г. Комисията по европейските въпроси разгледа и прие 
на първо четене: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък 
върху добавената стойност № 802-01-78, внесен от Министерския съвет на 30.10.2008 
г. Проектът на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност въвежда  изискванията 
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на Директива 2004/74/ЕО на Съвета  за изменение на Директива 2003/96/EО по 
отношение на възможността за някои държави-членки да прилагат временно 
освобождаване от данъчно облагане или намаляване на нивата на данъчното облагане за 
енергийни продукти и електрическата енергия и привежда  българския закон в 
съответствие  с решение на Съда на Европейските Общности  от 8 май 2008 г.  по 
съединени дела C-95/07 и C-96/07. Внесеният законопроект продължава процеса на 
хармонизация на българското законодателство в областта на облагане с данък върху 
добавената стойност с правото на ЕС; Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за акцизите и данъчните складове № 802-01-80, внесен от Министерския 
съвет на 30.10.2008 г. Проектът на ЗИД на Закона за  акцизите и данъчните складове 
въвежда изискванията на Директива 2007/74/ЕО на Съвета относно освобождаването от 
данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети 
страни. С проектозакона се изпълняват и поетите от Република България  ангажименти за 
достигане на минималните за Общността размери на акцизната ставка за  следните 
акцизни стоки: керосин, кокс и въглища, електрическа енергия за стопански нужди и на 
цигарите. Законопроектът е насочен към по-пълно хармонизиране на българското 
законодателство с правото на Общността; Законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) № 802-01-79, внесен от 
Министерския съвет на 30.10.2008 г. С проекта на ЗИД на ЗМДТ се премахват разпоредби, 
които могат да доведат до  дискриминиране при данъчното третиране на определени 
доходи. Със законопроекта се предлага освобождаване от данък върху наследствата 
наред с българските  лица и регистрираните в други държави членки организации на   
вероизповеданията, както и организации на Червения кръст, на юридически лица с 
нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност. Предлага се 
също така да бъдат освободени от данък  при придобиване на имущества, тези 
имущества, които са придобити от съществуващите в други държави членки  
образователни, културни и научни организации и лечебни заведения на бюджетна 
издръжка. Предвижда се освобождаване от данък на даренията за лечение не само когато 
те са  направени в полза на български граждани, но и когато са в полза на граждани от 
други държави-членки. Законопроектът е насочен  към премахване на възможното  
дискриминиране в данъчното третиране на определени доходи, която отмяна съответства 
на принципите на правото на Общността; Законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) № 802-01-81, внесен от 
Министерския съвет на 30.10.2008 г. С проекта на ЗИД на ЗКПО се цели уеднаквяване  на 
данъчното третиране на местните лица с данъчното третиране на лицата от държавите 
членки в съответствие с чл.56 от Договора за създаване на   Европейската общност. Със 
законопроекта се предлага  освобождаване от облагане на печалбите и непризнаване за 
данъчни цели на загубите от сделки на регулираните пазари на ценни книжа (борси) в 
държавите членки на ЕС. С направеното предложение за изменение на закона се постига 
уеднаквяване на данъчното третиране на сделките, извършвани на българския борсов 
пазар и с това на борсовите пазари на държавите членки. Предлага се и отмяна на  
данъчното облекчение за новооткрити работни места,  което представляваше  държавна 
помощ за заетост. Тази отмяна се налага поради влизането в сила на Регламент (ЕО)  № 
800/2008 на комисията от 6 август 2008г. относно деклариране на някои категории 
помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ 
регламент за групово освобождаване). Със законопроекта се преодоляват някои  
несъответствия на вътрешното законодателство с правото на Общността. 

 На 6 ноември 2008 г. Комисията по транспорт и съобщения прие на второ 
четене Законопроект за Националната система за спешни повиквания с единен 
европейски номер 112, № 802-01-65, внесен от Министерския съвет на 12 август 2008 
г. Законопроектът цели хармонизиране на българското законодателство с изискванията 
на Директива 2002/22/ЕО по отношение на осигуряването на услугата за единен 
европейски телефонен номер за спешни повиквания 112. Законопроектът урежда 
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адекватното приемане и обслужване на повикванията към номер 112 съобразно 
националната организация на системите за спешна помощ. Освен осигуряването на 
непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране, законопроектът 
въвежда и изискване за адекватно информиране на гражданите за съществуването и 
използването на единния европейски номер за спешни повиквания 112.  

 На 6 ноември 2008 г. Комисията по гражданско общество и медии прие на 
второ четене на общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
достъп до обществена информация (Законопроект № 854-01-79, внесен от Бойко 
Великов и група народни представители на 04.7.2008 г., и Законопроект № 854-01-55, 
внесен от Мартин Димитров и група народни представители на 25.5.2008 г.). С двата 
законопроекта се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи синхронизирането на 
българското законодателство с европейските и международните актове относно достъпа 
до обществена информация. Законопроектите имат за цел да допълнят и конкретизират 
разпоредбите в тази област. 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 3  до 7 ноември 2008 г. 
 
Бюджет 

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 10 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 
2008 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“ - 
COM(2008)693 Досие на документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Възползване от предимствата на единния пазар чрез по-добро 
административно сътрудничество - COM(2008)703 Досие на документа 

 
Данъчно облагане и митнически съюз 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно общата система за данъчно 
облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки - 
COM(2008)691 Досие на документа 

 
Земеделие и развитие на селските райони 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за прилагане на Регламент (ЕО) № 
853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение употребата на 
антимикробни вещества за премахване на повърхностно замърсяване от трупове от 
домашни птици - COM(2008)430 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ относно практическото прилагане на директивите за здраве и 
безопасност при работа — Директива 92/57/ЕИО (временни или подвижни 
строителни участъци) и Директива 92/58/ЕИО (знаци за безопасност по време на 
работа) - COM(2008)698 Досие на документа 

 
Информационно общество 
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 Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата 
на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, 
Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото 
на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на 
потребителите - COM(2008)723 Досие на документа 

 Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до 
електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността 
между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни 
мрежи и услуги - COM(2008)724 Досие на документа 

 Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
за създаване на Европейски орган за пазара на електронни съобщения - 
(представено от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за 
ЕО) - COM(2008)720 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ относно телемедицината в полза на пациентите, системите на 
здравеопазването и обществото - COM(2008)689 Досие на документа 

 
Координиране на политиките на ЕК 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - От финансова криза към възстановяване: 
европейска рамка за действие - COM(2008)706 Досие на документа 

 
Образование и култура 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно Резолюция на Съвета от 23 ноември 
2007 г. за модернизация на университетите с оглед на конкурентоспособността на 
Европа в една световна икономика на знанието - COM(2008)680 Досие на 
документа 

 
Предприятия и промишленост 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно присъединяването на Европейската 
общност към правило № 61 на Икономическата комисия за Европа на 
Организацията на обединените нации относно разпоредбите за одобряване на 
лекотоварни автомобили по отношение на външните изпъкнали части пред задния 
панел на кабината - COM(2008)675 Досие на документа 

 
Рибарство и морско дело 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 
Доклади от държави-членки за видовете поведение, които сериозно нарушават 
правилата на общата политика в областта на рибарството през 2006 г. - 
COM(2008)670 Досие на документа 

 
Транспорт 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Създаване на общо авиационно пространство с 
Алжир - COM(2008)682 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Протокола за 
изменение на Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунава от 18 август 
1948 г. (Белградската конвенция) - COM(2008)700 Досие на документа 

 
Търговия 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2074
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2075
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2076
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2080
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2070
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2068
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2068
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2065
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2066
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2062
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2073
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 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Общността и за 
временно прилагане на Споразумението между Европейската общност и 
Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението между Европейската 
общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански 
продукти - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобрение на Споразумението 
между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на 
Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно 
търговията със селскостопански продукти - COM(2008)685 Досие на документа 

 

Договор от Лисабон  
 
Чехия няма да ратифицира Лисабонския договор тази година 

Чехия вероятно ще ратифицира Лисабонския договор през първото 
тримесечие на 2009 г., обяви в Прага чешкият премиер Мирек Тополанек, 
съобщава „Дневник".  

„Според мен е очевидно, че Лисабонският договор няма да бъде 
ратифициран до края на тази година", заяви Тополанек на съвместна 
пресконференция със своя колега от Финландия Мати Ванханен. 

Тополанек припомни, че Конституционният съд на Чехия отложи от 10 за 25 ноември 
разглеждането на делото за това дали Лисабонския договор е в съответствие с 
конституцията на страната. Причината за промяна на датата бе невъзможността на 
президента Вацлав Клаус да присъства на заседанието на 10 ноември. 

 
Ирландия ще иска повече време преди втори референдум за Лисабонския 
договор 

 Ирландското п авителство усилено се готви а срещата 
на върха на ЕС през декември, когато отново ще бъде 
поставено под натиск за ускорено решаване а проблем  с 
ратификац ята на Лисабонски  договор, съобщава БТА. 
Ирландия бе единствената страна, която гласува на 
референдум през юни и отхвърли договора, с което на 
практика блокира европейската интеграция. 

р з

н а
и  я

 Смесената парламентарна подкомисия за бъдещето на 
Ирландия в ЕС, съставена от сенатори и депутати, заседава 
три вместо планираните два пъти седмично. На последното си 

заседание тя изслуша бившия премиер и настоящ представител на Европейската комисия 
в САЩ Джон Брутън. 
 "Отхвърлянето на Лисабонския договор от ирландците предизвика пълно 
объркване във Вашингтон. Американците просто не могат да проумеят как е възможно 
Ирландия да отхвърли не един, а два европейски договора (Договора от Ница и 
Лисабонския договор)," заяви Джон Брутън. Той призова за законодателна инициатива, 
която да регламентира кои договори могат да бъдат гласувани на референдум, а не да се 
подлагат всичките на гласуване, както е сегашната практика. 
 Очертава се парламентарната подкомисия да приключи работата си по-рано, т.е. в 
края на този месец, за да даде възможност на парламента да обсъди нейния 
заключителен доклад. Въз основа на него правителството на Ирландия ще изготви 
позицията си за срещата на върха на ЕС през декември. 
 Правителствени и парламентарни източници в Дъблин са на мнение, че министър-
председателят Брайън Коуен ще се опита да успокои партньорите с добрата новина, че 
Ирландия ще гласува на втори референдум за Лисабонския договор. Същевременно се 
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очаква той да се противопостави на натиска от страна на останалите 26 членки за 
фиксиране на дата за референдума. Вероятната позиция на премиера ще бъде: "Дайте ни 
време, защото ние искаме да сме сигурни в резултата от втория референдум". 
 Всъщност стремежът на управляващата коалиция е да прескочи първо изборите за 
Европейски парламент през юни догодина, които в Ирландия са съчетани и с местните 
административни избори. Това прави невъзможно прибавянето към тях и на трети вот - 
този за Лисабонския договор. От друга страна би било политическо самоубийство да се 
гласува на референдум преди тези избори, защото това ще даде сериозни доводи на 
опозицията да мобилизира електората за наказателен вот. 
 Миналата седмица в Дъблин се състоя кръгла маса на бизнесмени, организирана от 
британското списание "Икономист", на която говори Брайън Коуен. 
 "Правителството уважава решението на народа да гласува с "не", но ако Ирландия 
не продължи със следващата фаза на ратификационния процес (на Лисабонския 
договор), това ще има последици. Ние трябва отново да се обърнем към ирландския 
народ и честно да му кажем: ето какво ни предлага ЕС, ще преразгледаме ли този въпрос, 
или не? Щом 26-те партньори желаят да продължат в определена посока, а ние не даваме 
положителен и конструктивен отговор на проблема, тогава ще има последици. Други 
страни от ЕС дадоха да се разбере, че те ще ни подпомогнат в някои отношения. 
Същевременно те съвсем ясно ни заявиха, че нямат никакъв интерес да прератифицират 
договора или да правят съществени допълнения в него," призна ирландският премиер. 
 Това негово изказване сигнализира отдалеч, че за да бъдат убедени да гласуват с 
"да" на втори референдум за Лисабонския договор ирландците ще трябва да получат 
ултиматум от собственото си правителство - или оставаме в ЕС, или сме извън него.  

Дневник, 04 ноември 2008 г. 

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 

 
Реакции за изборите в САЩ 
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 Повече от 130 милиона американци участваха в 
изборите за президент - избори, следени с огромен 
интерес по целия свят. Какви бяха реакциите в 
Европейския парламент? В този материал Ви предлагаме 
мнението на ключови фигури в отношенията ЕС-САЩ в ЕП. 
Прочетете повече>  

 44-ият президент на 
Съединените Щати Барак Обама 

 
 
Арабската седмица в снимки 

http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=576173
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/030-41208-308-11-45-903-20081103STO41195-2008-03-11-2008/default_bg.htm
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 Със серия от политически и културни събития в Европейския парламент бе 
отбелязана арабската седмица (3-7 ноември). Седмицата бе проведена в рамките на 
Европейската година на Междукултурния диалог. Фотогалерия от събитието  
 
 
 
Делегация на ЕП в Русия - сътрудничество в борбата с климатичните промени 

"Приоритет в Русия е икономическият растеж, а 
не климатичните промени" 

 Европейският съюз подготвя амбициозен 
пакет със законодателни мерки за борба с 
климатичните изменения. В същото време 
продължават усилията за постигане на 
международно споразумение след изтичане на 
протокола от Киото, което трябва да се 
подготви на конференцията в Копенхаген след 
година. В този контекст делегация на ЕП 
проведе серия срещи в Русия по проблемите на 
климатичните промени. Прочетете повече>  

 
Общата селскостопанска политика - как да изглежда тя в бъдеще? 

 Световната криза с храните и измененията на 
климата поставят Общата европейска селскостопанска 
политика пред нови предизвикателства. Европейската 
комисия предложи през миналата година своеобразен 
"здравен" преглед на тази политика с оглед нейното 
модернизиране. Представители на Европейския парламент 
и на националните парламенти на държавите-членки 
дискутираха по темата през тази седмица в Брюксел. ГРП 
2008 -10 Прочетете повече>  

 
Санкции за работодателите, наемащи нелегални имигранти? 

 Между 4.5 и 8 милиона - толкова се предполага, че 
са нелегалните имигранти в държавите от ЕС. Цифрите се 
покачват поради лесния достъп до нелегален труд. 
Европейската комисия предложи санкции, които да 
наказват не нелегалните работници, а работодателите, 
които ги наемат. На 4 ноември 2008 г. Комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП 
одобри доклада по темата на италианския депутат от ПЕС 
Claudio Fava. /ГРП (2007) т.26 Прочетете повече>  

 
"Синя карта" за квалифицирани специалисти за работа в ЕС 

 Въвеждането на "синя карта" в ЕС за висококвалифицирани специалисти от трети 
страни бe одобрено във вторник следобед от Комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи на ЕП. Доклад по темата в ЕП изготви германската 
депутатка Ewa Klamt (ЕНП-ЕД). /ГРП (2007) т.25 Прочетете повече>  
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Центърът на ЕС по наркотиците бие тревога : "висока употребата на наркотици в 
Европа" 

  

 Между 7 000 и 8 000 души годишно в Европа умират в 
следствие на употреба на наркотици, свръхдозата остава една 
от основните причини за смъртните случаи при младежите. 
Това са само някои от тревожните изводи в годишния доклад на 
Европейския център за мониторинг на наркотиците и 
наркоманиите(ЕЦМНН), който бе представен в Парламента на 5 
ноември 2008 г. Прочетете повече>  

 

Седмицата в Съвета 

4 ноември 2008 г. 

 На 4 ноември 2008 г. в Брюксел се проведе 2901-то заседание на 
Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).  Съветът 
прие да бъде отпусната на Унгария помощ от 6,5 милиарда евро като част от 
пакет на обща стойност 20 милиарда евро с участието на МВФ и Световната 
банка, аз да й бъде оказано съдействие за справяне с финасовата криза, 

която я застрашава. Помощта се отпуска с цел стабилизиране на платежния баланс на 
Унгария в средносрочен план. Финансовите министри постигнаха принципно съгласие по 
въпроса за мерките за засилване на борбата срещу измамите с ДДС, чрез които ще се 
събира и обменя в по-кратки срокове информацията относно транзакциите, с цел по-
бързо разкриване на измамите. Министрите постигнаха широк консенсус по проекта на 
директива относно общия режим на облагане с акциз. Предложението за директива 
създава правна основа за въвеждане и функциониране на Системата за проследяване и 
контрол на движението на акцизни стоки (Excise Movement and Control System, наричана 
„EMCS"). С въвеждане на EMCS се опростяват и осъвременяват акцизните процедури като 
се намаляват задълженията на търговците, осъществяващи трансгранична икономическа 
дейност с акцизни стоки като в същото време се дава възможност на администрацията, 
отговаряща за акцизите, да прилага по-интегрирани, по-бързи и ориентирани към риска 
подходи при проследяване и контрол на движението на акцизни стоки. Прочетете 
повече>         

7 ноември 2008 г. 
 
На 7 ноември 2008 г. в Брюксел се проведе неофициална среща на държавните 
и правителствените ръководители.  

 Лидерите на държавите-членки на ЕС приеха единна позиция за мерки за борба с 
глобалната финансова криза, 
предаде БТА. С тази позиция ЕС 
ще участва в международната 
среща на страните от Г-20 на 15 
ноември във Вашингтон, на която 
също ще се обсъждат мерки за 
противодействие на кризата. 
Участниците в срещата са се 
съгласили да се настоява 
приетата от тях позиция да е 
водеща на срещата във 
Вашингтон. Те са натоварили 

Дирекция „Европейски съюз” 
10 

http://www.europe.bg/upload/docs/22_scaledmDqhGZ.jpg�
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/066-41210-308-11-45-911-20081103STO41199-2008-03-11-2008/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/103811.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/103811.pdf


Седмичен бюлетин Брой 22 
10 ноември 2008 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

11 

Европейската комисия да разработи бързо цялостен пакет от мерки, базиран на нея. 
Дневник, 08 ноември 2008 г.  

Страница на Съвета   
 
 

Новини от Европейската комисия 

Есенна икономическа прогноза за 2008—2010 г.: ръстът на БВП е почти в застой 
в ЕС и в еврозоната 

  През 2008 г. икономическият ръст в Европейския съюз би следвало да бъде 1,4 %, 
половината от този през 2007 г., а през 2009 г. да претърпи още по-рязък спад до 0,2 % 
преди постепенно да се възстанови до 1,1 % през 2010 г. (съответно 1,2 %, 0,1 % и 
0,9 % за еврозоната). Есенната прогноза на Комисията показва, че икономиките от ЕС са 
силно засегнати от финансовата криза, която влошава подобрението на жилищния пазар 
в няколко икономики в момент, когато външното търсене бързо намалява. И докато 
предприетите важни мерки за стабилизиране на финансовите пазари започнаха да 
възвръщат доверието, положението остава несигурно, а рисковете от несбъдване на 
прогнозите — значителни. В резултат на това, след създадените 6 милиона нови работни 
места през 2007—2008 г., трудовата заетост се очаква да се увеличи твърде слабо през 
2009—2010 г., а безработицата да нарасне с около 1 пункт през прогнозния период, след 
като достигна най-ниската си стойност от повече от едно десетилетие насам. 
Положителното е, че инфлационният натиск намалява с падането на цените на петрола и 
рисковете от вторични ефекти постепенно изчезват. Общото бюджетно състояние, след 
достигане на най-добрата си позиция от 2000 г. насам, също се очаква да се влоши, а 
спасителните пакети биха могли да повишат държавния дълг. Прочетете повече>  

Комисията обявява началото на партньорствата Comenius Regio: нови 
възможности за регионално сътрудничество в областта на училищното 
образование  

  На конференция в Комитета на регионите, проведена на 3 ноември 2008 г., 
Европейската комисия обяви началото на Comenius Regio — нова дейност от програмата 
за обучение през целия живот. Партньорствата Comenius Regio, чийто годишен бюджет 
възлиза на 16 милиона евро, ще подпомагат сътрудничеството между местни и 
регионални власти, училища и други организации в сферата на обучението в цяла 
Европа. Прочетете повече>  

Комисията организира в Брюксел дискусия относно преводната дейност — 
„езикът на Европа“ 

  Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и комисарят по 
въпросите на многоезичието Леонард Орбан поканиха 16 известни европейски преводачи, 
писатели, издатели и литературни критици от различни държави на обяд-дискусия по 
въпроси, свързани с преводната дейност и културата, който се състоя на 6 ноември в 
Брюксел. Обядът-дискусия беше предшестван от полудневно обсъждане с участниците за 
превода като ключ към междукултурния диалог и интелектуален мост между малко 
използвани и по-разпространени езици, както и за различните форми на превод и 
участници в преводаческата дейност. Прочетете повече>  

2009 — годината на Западните Балкани 

  На 5 ноемвири 2008 г. Комисията прие годишния си стратегически документ за 
политиката на ЕС за разширяване. В него се изтъква ролята на тази политика по 
отношение на стратегическия интерес на Съюза в сферата на стабилността, сигурността и 
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предотвратяването на конфликти. Комисията също така извършва преглед на напредъка, 
постигнат в Западните Балкани и Турция през последната година, и посочва бъдещите 
предизвикателства. Напредъкът на държавите от Западните Балкани към членство в ЕС 
може да се ускори, ако те изпълнят необходимите условия. До края на 2009 г. би 
трябвало да е възможно да се навлезе в последната фаза на преговорите за 
присъединяване с Хърватия, ако страната изпълни всички необходими условия. Темпото 
на преговори с Турция ще продължи да зависи от темпото на реформи в страната. 
Прочетете повече>  
 

 

Работата по разширяването на ЕС продължава 
 

Кервансараят „Ekmekcizade“ в Одрин, Турция, получава средства за реконструкция от ЕС. 
Съюзът ще предостави на Западните Балкани и Турция 
финансова помощ в размер на 7,58 млрд. евро за периода 
2007-2011 г.  
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Хърватия почти сигурно ще бъде 28-ия член на 
Европейския съюз. 

Според доклад за страните, стремящи се към членство в ЕС, 
Хърватия може да приключи преговорите за присъединяване 
до края на 2009 г. Това ще позволи на бившата югославска 

република с население от 4,4 млн. души да стане член на ЕС през 2011 г. 

 Седем други страни, желаещи да се присъединят към Съюза, обаче все още имат 
дълъг път пред себе си. Въпреки че всички те са на път да станат пазарни икономики, от 
тях се изисква и да наложат върховенството на закона. В почти всички случаи, 
включително в Хърватия, корупцията и организираната престъпност остават сериозни 
пречки за членството им. 

 За да станат членове, страните трябва да отговарят на дълъг списък политически, 
правни и икономически критерии. Европейската комисия, която отговаря за този процес, 
публикува годишни доклади за техния напредък . Прочетете повече>  

 

Реформа в областта на далекосъобщенията: Европейската комисията представя 
нови законодателни текстове, за да се проправи пътя към компромис между 
Парламента и Съвета 

   На 7 ноември 2008 г. Европейската комисия публикува нови законодателни текстове 
във връзка с пакета за реформи на далекосъобщенията в ЕС, с които се отчитат 
гласуването на Европейския парламент на 24 септември 2008 г. и текущото обсъждане в 
Съвета. През ноември 2007 г. Комисията внесе предложения за реформа на правилата на 
ЕС в областта на далекосъобщенията, целяща създаването на единен пазар на 
далекосъобщенията в ЕС с подобрени права за потребителите и фирмите, повече 
конкуренция и инвестиции, за да се стимулира предоставянето на трансгранични услуги и 
безжични високоскоростни широколентови връзки за всички. Внесените от Комисията 
нови текстове ще се обсъждат в Съвета на министрите на далекосъобщенията на 27 
ноември. В основата на компромисните текстове е нова, малка и независима служба на 
европейските регулаторни органи, която да помогне на Комисията да постигне повече 
съгласуваност на регулаторните мерки на европейските пазари на далекосъобщенията. 
Очаква се до 2010 година новата нормативна рамка да стане част от законодателството 
във всичките 27 държави-членки на ЕС. Прочетете повече> 
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Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

 През седмицата ще се проведат заседания на парламентарни комисии на 
Европейския парламент и по парламентарни групи в подготовка на предстоящата 
пленарна сесия, която ще се проведе от 17 до 20 ноември 2008 г. в Страсбург. Прочетете 
повече>  
Проект на дневен ред на пленарната сесия  
 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 

понеделник, 10 ноември 2008 г. 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Проект на дневен ред  

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Проект на дневен ред  

Комисия по бюджетен контрол 
Проект на дневен ред 

Комисия по бюджети 
Проект на дневен ред 

 

вторник, 11 ноември 2008 г. 

Комисия по външни работи  
Комисия по развитие 
Проект на дневен ред  
 
 
сряда, 12 ноември 2008 г. 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика  
Проект на дневен ред  
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
понеделник и вторник, 10 - 11 ноември 2008 г. 

На 10 и 11 ноември 2008 г. в Брюксел ще се проведат 2902-то и 2903-то заседания на 
Съвета по общи въпроси и външни отношения. Прочетете повече>  
Проект за дневен ред - Общи въпроси 
Проект на дневен ред - Външни отношения  

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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