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Тема на седмицата 
 

Историческа финансова среща на лидерите на Г-20 във Вашингтон 
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 На 15 ноември 2008 г. във 
Вашингтон се състоя историческа 
среща на върха на Г-20, в която 
влизат седемте най-развити 
индустриални страни, Русия, ЕС и 
нововъзникващи пазарни 
икономики (Бразилия, Мексико, 
Аржентина, Южна Африка, 
Турция, Китай, Индия, Саудитска 
Арабия, Индонезия, Австралия, 
Южна Корея), с цел обсъждане на 
мерките срещу финансовата 
криза.  

 На срещата присъстваха 
още генералният секретар на 

ООН, генералният директор на Международния валутен фонд, председателят на 
Световната банка и председателят на Европейската комисия.  

 Лидерите на Г-20 приеха обща декларация. Te поеха ангажимент да се съберат 
отново до 30 април 2009 г. и да предоставят на техните финансови министри дълъг 
списък със задачи, които трябва да бъдат подготвени за следващата среща.  

За повече информация натиснете ТУК 
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Събития в Народното събрание 

Предстоящи събития  
 
 
понеделник, 17  ноември 2008 г. 

 Георги Пирински ще участва в конференция „Правата на човека – обетованата 
земя на закона, но и на справедливостта”.  

 
 Председателят на Народното събрание 
Георги Пирински ще бъде гост на 
международната конференция „Правата на 
човека – обетованата земя на закона, но и на 
справедливостта”. Форумът, организиран от 
Омбудсмана на Република България Гиньо 
Ганев, ще се проведе на 17 ноември 2008 г., в 
зала „Средец” на хотел „Шератон”. Георги 
Пирински ще участва във втората част на 
конференцията. Той ще открие дискусията в 
рамките на форума, която започва в 14.45 часа. 
За участие са поканени Европейският омбудсман 
Никифорос Диамандурос и омбудсмани и техни представители от 42 страни от 
Европейския съюз и Съвета на Европа. Основни доклади ще представят Гиньо Ганев, 
Никифорос Диамандурос, председателят на Върховния административен съд Константин 
Пенчев и омбудсманите на Холандия, Гърция и Дания. 
 
вторник, 18 ноември 2008 г. 

 Среща на заместник-председателя на Народното събрание Екатерина Михайлова с 
министъра на външните работи на Естония Урмас Пает - зала "Запад". 

 
сряда, 19 ноември 2008 г.  

 На 19 ноември 2008 г. делегация на Комисията по социална политика на Камарата 
на депутатите на парламента на Чешката република ще се срещне с председателя 
на Комисията по труда и социалната политика д-р Хасан Адемов и други членове 
на Комисията. 

 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 На 13 ноември 2008 г. Комисията по европейските въпроси прие на първо 
четене Законопроект за допълнение на Търговския закон, № 802-01-77, внесен от 
Министерския съвет на 27.10.2008 г. Целта на законопроекта е хармонизиране на 
българското законодателство с директива 2007/63/ЕО във връзка с изискването за доклад 
от независим експерт при сливане или разделяне на акционерни дружества. 
 Комисията по европейските въпроси прие на първо четене Законопроект за 
държавния бюджет на Република България за 2009 г., № 802-01-82, внесен от 
Министерския съвет на 31.10.2008 г. Комисията по европейските въпроси реши да 
подложи на обсъждане през декември 2008 г. реализацията на Националната програма за 
реформи на Република България (2008-2010 г.) и на Плана за действие към нея. 
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Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 10 до 14 ноември 2008 г. 
 
Административни въпроси 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 
Извънбюджетни банкови сметки на бившия „Икономат“ на Комисията - 
COM(2008)692 Досие на документа 

 
Бюджет 

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 11 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 
2008 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“ - 
COM(2008)731 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз - 
COM(2008)732 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Шести доклад 
относно процедурите за събиране и контрол на ДДС, изготвен по силата на член 12 
от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 - COM(2008)719 Досие на документа 

 
Данъчно облагане и митнически съюз 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/48/ЕО на 
Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на 
лихвени плащания -COM(2008)727 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ относно редките заболявания: предизвикателствата за Европа - 
COM(2008)679 Досие на документа 

 Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за европейски действия в областта на 
редките заболявания - COM(2008)726 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - 
Дейност на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията по 
отношение на заразните болести: положителни резултати от създаването на 
центъра досега, планирани дейности и необходими ресурси -COM(2008)741 Досие 
на документа 

 
Изследвания 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение, целящо 
подновяване действието на Споразумението за сътрудничество в областта на 
науката и технологиите между Европейската общност и правителството на Руската 
федерация - COM(2008)728 Досие на документа 

 
Околна среда 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
защитата на животните, използвани за научни цели - COM(2008)543 Досие на 
документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
разработването на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) - 
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Доклад за напредъка - Януари 2008 — юни 2008 г. - COM(2008)710 Досие на 
документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО 
РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ВИС) ПРЕЗ 2007 Г. 
(представен в отговор на задължението съгласно член 6 от Решение 2004/512/ЕО 
на Съвета от 8 юни 2004 г.) - COM(2008)714 Досие на документа 

 
Предприятия и промишленост 

 ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
финансовите инструменти на многогодишната програма за развитие на 
предприятията и предприемачеството, и по-специално на малки и средни 
предприятия (МСП) (2001-2006 г.) - Окончателен доклад към 31.12.2006 г. 
(включително основните резултати към 31.12.2007 г.) - (в съответствие с член 5, 
параграф 1 от Решение № 2000/819/EО, изменено с решения № 593/2004/ЕО и № 
1776/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) - COM(2008)708 Досие на 
документа 

 
Разширяване 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 
ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - МНОГОГОДИШНА 
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2010—2012 г. - COM(2008)705 
Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 
Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за 2008- 2009 година - 
COM(2008)674 Досие на документа 

 
Регионална политика 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз - Годишен 
доклад за 2007 г. - COM(2008)722 Досие на документа 

 
 

Договор от Лисабон  
 
„Ию Обзървър”: Според експерти е невъзможно провеждането на 
паневропейски референдум за Европейския договор 
 

 Според екперти е почти невъзможно провеждането на паневропейски 
референдум за Лисабонския договор, предаде елекронното издание „ИЮ 
Обзървър ". 
 Стефано Бартолини от Европейския университет във Флоренция 
заяви, че „наскоро се е срещнал с конституционните съдии от 20 различни 
страни, като ги е попитал, дали е възможно провеждането на подобна 

инициатива. „Отговорът бе категорично „не” заради различията в конституционната 
уредба на всяка една страна”, посочва Бартолини.  
 Попитан дали това е случаят с необвързващия референдум, италианският 
преподавател отговори, че това „е бил вида плебисцит, който той е препоръчал”. 
Председателят на регистрираната партия „Либертас” Дъклан Ганли, който бе един от най-
яростните привърженици на отхвърлянето на Европейския договор, лобира за 
провеждането на паневропейски референдум по отхвърления документ.  
 Идеята породи някои остри коментари от страна на британския лейбърист Андрю 
Дъф. Според него, ако се цели разрушаване на парламентарните и политически партии, 
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тогава „човек може” да пристъпи към организирането на подобен вот. Дъф отбеляза, че 
най-добре всяка страна да организира „местни референдуми” по въпроси, като например 
изграждането на казина, но не и по такива, касаещи сложна юридическа материя като 
конституционното право, допълва "Фокус". Europe.bg, 13 ноември 2008 г. 
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
От 1979 към 2009 : 30 години от първите преки избори за Европейски парламент  

 "През 1979 година нямахме парламентарни асистенти и офиси, 
на четири евродепутата се падаше една пишеща машина". Това си 
спомня британският депутат Bill Newton Dunn (АЛДЕ), един от 
членовете на Европейския парламент с най-дълъг стаж. Какво се 
промени в последните 30 години, от времето на първите преки избори 
за Европарламент през 1979 година?  

 За повече информация натиснете  ТУК  
 
 

 
Европейската седмица на младежта бе отбелязана в ЕП 

 В рамките на Европейската седмица на младежта (2-9 
ноември) Комисията по култура на Парламента покани млади хора 
от цяла Европа, за да чуе мнението им как трябва да изглежда 
европейската политиката за младите в бъдеще. 250 млади 
европейци, ангажирани с обществени каузи в държавите си, 
представиха своите проекти на евродепутатите. За повече 
информация натиснете ТУК  
 
ЕП си поставя за цел да намали вредните емисии с 30 на сто 

 Европейският парламент си постави амбициозната цел 
за намаляване на т.нар "въглероден отпечатък" на 
институцията с 30 на сто до 2020 година. Това на практика 
означава намаляване на емисиите вредни газове, които 
институцията причинява. С това решение ръководството на 
Европейския парламент вдига своя праг над целите на 
Евросъюза, които са за 20%-но намаляване до 2020 година. 
За повече информация натиснете ТУК  

 
 
20 години награда "Сахаров" : Свобода на мисълта и пресата  

 Медиите често биват наричани Четвърта власт. Тяхната свобода е жизнено важна 
за всяко общество, което цени свободата на мисълта. Не е случаен фактът, че част от 
лауреатите на наградата "Сахаров" са личности и организации с принос за свободата на 
медиите и за работата на журналистите в трудни условия. За повече информация 
натиснете ТУК  
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90 години от края на Първата световна война  

 

 В единадесет часа на единадесетия ден от единадесетия 
месец на 1918 година е подписано споразумението за 
прекратяване на огъня в Първата световна война. По този повод 
във вторник във френския град Verdun се организира церемония в 
памет на милионите жертви на войната. За повече информация 
натиснете ТУК  

 
 
Годишен доклад на Европейската сметна палата  

PiAudНа 10 ноември 2008 г. в Комисията по бюджетен контрол 
на Парламента бе представен годишния доклад на 
Европейската сметна палата, която следи как се изразходват 
средствата на ЕС в области като селското стопанство, 
енергетиката и инфраструктурата. На базата на този доклад 
Европейският парламент гласува т.нар."освобождаване от 
отговорност" на Европейската комисия. Разговар по темата с 
френския депутат Jean-Pierre Audy (ЕНП-ЕД), който ще 

подготви доклад относно заключенията на Сметната палата, можете да намерите ТУК.  
 
Комисарят на ООН по проблемите на палестинските бежанци Karen Koning 
AbuZayd пред евродепутатите  

 Karen Koning AbuZayd ръководи UNRWA, организацията 
в ООН, която се занимава с проблемите на палестинските 
бежанци в Газа, Западния бряг и в съседните държави. На 11 
ноември 2008 г. тя направи изказване пред Комисията по 
външна политика на Парламента. Според нея за голяма част от 
палестинските бежанци ситуацията е свързана с 
"безнадеждност, чувство на безсилие и гняв". Интервю с г-жа 
AbuZayd  

 
 
48-часова работна седмица: "за" и "против"  
  

 Поставяне на лимит на часовете на работната 
седмица? За някои това е начин да се предотврати 
експлоатацията на работниците. За други - лишаване на 
служителите от възможност да изкарват повече пари. 
Според мнозинството от евродепутатите от Комисията по 
заетост, максималното работно време би трябвало да е 48 
часа на седмица, възможността за изключение от това 
правило би трябвало да се запази само за максимум от три 
години. Текст на разговора с някои от депутатите по тази 
доста оспорвана тема, можете да прочетете ТУК.  
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Финансовата криза : дойде ли краят на капитализма на Рейгън и Тачър 
 

Лидерите на Г-20, 20-те най-развити икономики в света, се събраха във Вашингтон на 15 
ноември, за да обсъдят начини за преодоляване на международната финансова криза. В 
навечерието на срещата мнението си изразиха някои евродепутати за оценка на 
състоянието на световната икономическа система. Прочетете отговорите на въпросите 
ТУК.  
 

Седмицата в Съвета  

10 - 11 ноември 2008 г. 

На 10 и 11 ноември 2008 г. в Брюксел се проведоха 2902-то и 2903-то заседание 
на Съвета по общи въпроси и външни отношения. Съветът се проведе в разширен 
състав с участието на министрите на отбраната и министрите на развитието на страните-
членки. На Съвета „Общи въпроси” министрите решиха да продължат ембаргото върху 
търговията на оръжия с Узбекистан и да отменят  забраната за влизане в ЕС на някои 
бивши и настоящи официални лица. Беше взето решение за шестмесечна отмяна на 
ограниченията за издаване на визи на управляващи лица от Беларус. С това решение, 
взето в резултат на наскоро проведените избори в Беларус, се цели да бъде подпомогнат 
диалогът с управляващите в тази страна, както и приемането на мерки за засилване на 
демокрацията и спазването на правата на човека. Съветът одобри отпускането на помощ 
от 215 милиона евро от Европейския фонд за развитие в полза на Сомалия, за да се 
подпомогне засилването на институциите и икономическото и социално развитие на 
страната. Министрите установиха липсата на напредък към демократични промени в 
Бирма/Мианмар и отново призоваха властите да освободят всички политически 
затворници и да позволят участие на всички опозиционни и етнически групи в 
подготовката на изборите през 2010 г. Съветът одобри завръщането към нормална работа 
на институциите в Ливан и подкрепи усилията на всички партии да водят диалог в духа 
на разбирателството и взаимните компромиси.  

На Съвета „Външни отношения” бяха обсъдени отношенията ЕС-Русия във 
връзка със срещата на върха, проведена  на 14 ноември 2008 г. в Ница. Външните 
министри изразиха безпокойството си по повод задълбочаване на хуманитарната криза в 
ДР Конго и одобриха провеждането на среща на върха в Найроби и приетата 
декларация. На общата сесия с министрите на отбраната беше направен шестмесечен 
преглед на проектите в областта на Европейската политика за сигурност и отбрана. 
Отбелязан беше конкретен напредък по отношение на мерките за справяне с пиратството 
около бреговете на Сомалия, поетите от министрите ангажименти за развитие на военния 
и граждански капацитет на държавите членки и подписването на обща инициатива на пет 
държави в областта на космическите наблюдения.  

 На Съвета „Развитие и сътрудничество” беше обсъдена предстоящата конференция 
на ООН в Доха за финансиране на развитието . 

За повече информация: 

2902 заседание по общи въпроси 

2903 заседание по външни отношения  

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-41711-315-11-46-907-20081107STO41560-2008-10-11-2008/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/misc/103975.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/104053.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/104048.pdf
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14 ноември 2008 г. 
 
Среща на върха Европейския съюз и Русия 
  
Диалогът с Русия продължава 
  

  Отношенията между 
Европейския съюз и Русия бяха 
обсъдени на високо равнище на 14 
ноември в Ница. Настоящият 
председател на Европейския съвет 
Никола Саркози, председателят на 
Комисията Жозе Мануел Барозу и 
върховният представител за външната 
политика на ЕС Хавиер Солана се 
срещнаха в Ница с руския президент 
Дмитрий Медведев. На срещата на 
високо равнище бяха обсъдени 
икономическата и финансовата криза, 
международни и икономически въпроси, 
както и подновяването на преговорите 
за бъдещо стратегическо партньорство, 

които бяха отложени с решение на държавите-членки на ЕС във връзка с кризата в 
Грузия, прието на 1 септември. 

Председателят на Европейския съвет г-н Никола Саркози 
с г-н Димитри Медведев и г-н Жозе Мануел Барозу 

© European Communities 

 На заседанието си в Брюксел от 10 ноември министрите на външните работи 
подчертаха, че Русия трябва да продължи да изпълнява ангажиментите си във връзка със 
споразуменията относно Грузия от 12 август и 8 септември, както и да вземе 
конструктивно участие в дискусиите в Женева. Въпреки това министрите постигнаха 
съгласие, че отново ще бъде поставен на обсъждане въпросът за ново по-тясно 
сътрудничество. „Диалогът трябва да продължи. Няма друга алтернатива“, заяви 
френският министър на външните работи Бернар Кушнер, който председателстваше 
заседанието. 
 Действащото споразумение за партньорство и сътрудничество вече не 
удовлетворява потребностите на двете страни. Целта е новият инструмент да обхваща 
повече области на сътрудничество и да предвижда задълбочаване на двустранните 
отношения в различни сектори. За повече информация натиснете ТУК 
 
Резултати от срещата на интернет страница на френското председателство 
 
 
Новини от Европейската комисия 

ЕС помага на пострадалите по света 

 Медиите и широката публика не са много добре 
запознати с активните грижи, които Европейският 
съюз полага за хората в беда по цял свят. Тази година 
Европейският съюз е отделил над 700 милиона евро 
за хуманитарна помощ. Въпреки че е най-голяма по 
размер в света, помощта не е сред най-често 
отразяваните в медиите. От съображения за 
неутралност и ефективност, Генералната дирекция 
„Хуманитарна помощ“ (ECHO) на ЕК не действа пряко, 
а предпочита да подкрепя местни инициативи, които 
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се осъществяват чрез мрежа от партньорски организации. Съюзът е начело и на борбата с 
бедността по света – тема на Европейските дни на развитието, организирани от 15 до 17 
ноември в Страсбург. За повече информация натиснете ТУК  

 
Затягане на мрежата около прекомерния улов на риба 

Нови стъпки целят да гарантират спазване на 
правилата за риболова в ЕС. 

 Рибарството в ЕС е регламентирано, за да се защитят 
запасите от прекомерен улов и да се предотврати 
нанасянето на щети на морските екосистеми. Страните от ЕС 
са отговорни за спазването на правилата. Ново предложение 
се опитва да гарантира по-ефективното прилагане на 
правилата. Процедурите за контрол на улова на 

риболовците, включително инспекциите, ще бъдат стандартизирани, за да се гарантира, 
че правилата се прилагат еднакво в ЕС. Проверки се правят във всяко звено на веригата 
от риболовната мрежа до масата - в морето, на пристанището, по време на 
транспортирането и на пазара. За повече информация натиснете ТУК  

 Одиторите удостовериха добрата счетоводна отчетност на ЕС; Комисията 
призовава държавите-членки да положат повече усилия за избягването на 
грешки 

  Европейската сметна палата удостовери добрата счетоводна отчетност на 
ЕС. Палатата установи също така, че по-голяма част от плащанията на ЕС, които тя 
провери, са точни, въпреки често срещаните грешки в някои области, особено по 
отношение на разходите за регионите на ЕС и за подобряване на трудовата заетост 
(Кохезионна политика), при които помощите се управляват от национални органи. Извън 
тази област Палатата установи, че при 95 % или повече от плащанията няма грешки. 
Становището на Европейската сметна палата относно отчетите на ЕС този път е „без 
резерви“. Палатата регистрира нуждата от подобрения на системите за управление и 
контрол и препоръчва опростяване на правилата. За повече информация натиснете ТУК  

 "Европейското гражданство: не само думи, а конкретни права!”: 
Информационна кампания на Европейския съюз в България 

  След като посети Румъния и Германия, информационната кампания на Европейската 
комисия за Eвропейското гражданство идва в България под мотото: „Европейското 
гражданство: не само думи, а конкретни права!”. Кампанията, която е под формата на 
презентационно турне, ще обиколи 20 български града за периода от 11-ти до 22-ри 
ноември 2008 година. Тя има за цел да даде на българските граждани информация 
относно техните права като граждани на Европейския  съюз, права, дефинирани в 
Хартата на основните права на Европейския съюз. За повече информация натиснете ТУК  

 Европа по радиовълните… и в Интернет: стартира онлайн платформата 
EURANET — мрежата от европейски радиостанции 

  Мрежата от европейски радиостанции EURANET стартира своята нова многоезична и 
интерактивна интернет платформа: „community on web“(общността в Интернет). Г-жа 
Маргот Валстрьом, заместник-председател на Европейската комисия и комисар, 
отговарящ за институционалните връзки и комуникационната стратегия, изрази 
задоволството си от подкрепата, която Комисията ще оказва на консорциума през 
следващите пет години. За повече информация натиснете ТУК  
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 Комисията приема предложение за регулиране на агенциите за кредитен 
рейтинг  

  На 12 ноември 2008 г. Европейската комисия направи предложение за регламент 
относно дейността на агенциите за кредитен рейтинг. Това предложение е част от пакета 
с предложения за преодоляване на финансовата криза и е в допълнение към 
предложенията на Комисията във връзка с Платежоспособност II, Директивата за 
изискванията по отношение на капиталовата адекватност, схемите за гарантиране на 
депозитите и счетоводството. С новите правила се цели осигуряване на високо качество 
на кредитните рейтинги, върху които да не оказват влияние конфликтите на интереси, 
присъщи на определянето на кредитните рейтинги. За повече информация натиснете ТУК  

 Завръщането на кривата краставица: Комисията ще позволи продажбата 
на „деформирани“ плодове и зеленчуци 

  Правилата относно размера и формата на плодовете и зеленчуците ще останат в 
миналото, след като държавите-членки на ЕС гласуваха днес предложения на Комисията 
за отмяна на специфични търговски стандарти за 26 вида плодове и зеленчуци. 
Инициативата на Комисията за премахване на тези стандарти е основен елемент на 
нейните постоянни усилия за рационализиране и опростяване на правилата в ЕС и за 
намаляване на бюрокрацията. Търговските стандарти ще се запазят за 10 вида плодове и 
зеленчуци, включително ябълки, ягоди и домати. Но дори за тези 10 вида продукти, 
държавите-членки за пръв път ще могат да позволяват в магазините да се продават 
продукти, които не отговорят на стандартите, стига те да са етикетирани, така че да се   
различават от тези с етикети „екстра“, „първо качество“ и „второ качество“. С други думи, 
новите правила ще позволят на националните власти да разрешават продажбата на 
плодове и зеленчуци независимо от техния размер и форма. За повече информация 
натиснете ТУК  

 Грижа за твоето енергийно бъдеще: Комисията представи предложенията 
си за енергийна сигурност, солидарност и ефективност 

  На 13 ноември 2008 г. Европейската комисия представи предложението си за 
широкомащабен пакет в областта на енергетиката, който дава нов тласък на енергийната 
сигурност в Европа и подкрепя предложенията „20-20-20“ относно промените в климата, 
за които се очаква да се постигне договореност до декември 2008 г. Комисията предлага 
нова стратегия за създаване на енергийна солидарност сред държавите-членки и нова 
политика за енергийните мрежи, с които да стимулира инвестициите в по-ефективни, 
нискоемисионни енергийни мрежи. Тя предлага и нов План за действие в областта на 
енергийната сигурност и солидарност в ЕС, който определя пет области, в които е 
необходимо допълнително усилие за обезпечаване на непрекъснатост в енергийните 
доставки. Комисията също така насочва поглед към предизвикателствата, пред които 
Европа ще се изправи между 2020 г. и 2050 г. Освен това, пакетът от предложения в 
областта на енергийната ефективност има за цел постигането на икономии на енергия в 
ключови области, например чрез укрепване на законодателството в областта на 
енергийната ефективност на сградите и енергопотреблението на продуктите и засилване 
ролята на сертификатите за енергийна ефективност, както и тази на инспекционните 
доклади за отоплителните и климатичните инсталации. За повече информация натиснете 
ТУК  

 Комисията започва дебат относно активното гражданско участие и 
отличава със „Златни звезди“ проекти, свързани с гражданското участие 

  След като извърши по-рано през тази година подбор, на 13 ноември 2008 г.  
Европейската комисия награждава 12 проекта за гражданско участие с отличието „Златни 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1684&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1694&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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звезди за активно европейско гражданство“ на церемония в Брюксел. С тази церемония 
ще се открие и форумът за 2008 г. „Европа на гражданите“, който представлява 
възможност за провеждане на дебат по въпросите на гражданското участие и неговото 
значение за Европа. За повече информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

понеделник до четвъртък, 17 до 20 ноември 2008 г. 
 
Пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург, 17-20 ноември 2008 г. 
Ключови теми 

 ЕП разглежда Синята карта за висококвалифицирани имигранти в ЕС. 
Синята карта на ЕС, която цели да привлече висококвалифицирани имигранти за работа в 
икономически сектори, където ЕС изпитва недостиг на работна ръка, се нуждае от по-
ясни дефиниции според депутатите от ЕП. Те предлагат редица изменения в 
предложението на Комисията, които да внесат повече яснота и да дадат по-голяма 
гъвкавост на държавите-членки в определянето на количеството сини карти, които да се 
издават годишно /т. 25 от ГРП на НС-2007 г./ 

 Единно разрешително за пребиваване и работа в ЕС. Депутатите ще 
разгледат доклад относно въвеждането на единна процедура за кандидатстване на 
граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа в държава-
членка на ЕС. Докладът цели също да намали съществуващите различия между правата 
на работници от трети страни и такива от ЕС, като се гарантира еднакво третиране в 
областта на заетостта /т. 24 от ГРП на НС-2007 г./ 

 Преглед на селскостопанската политика на ЕС. В резюме основните позиции 
на депутатите преди прегледа на селскостопанската политика на ЕС на 18 ноември в 
Страсбург  се отнасят до: по-малко намаление на преките помощи за селскостопанските 
производители, отколкото предлага Комисията, увеличение с 1% на млечните квоти за 
следващите две години, възможност държавите-членки допълнително да подпомагат 
млекопроизводителите и животновъдите, запазване на връзката между субсидии и 
продукция, както и запазване на схемите за намеса в чувствителните сектори. /т. 10 от 
ГРП на НС-2008 г./ 

 Европейският парламент насърчава консумацията на плодове в 
училищата. Програмата на ЕС за предлагане на плодове в училищата цели да насърчи 
здравословните хранителни навици сред децата чрез по-голяма консумация на плодове и 
зеленчуци, като по този начин намали достигащото вече епидемични размери 
затлъстяване сред подрастващите. Депутатите от ЕП настояват за по-голямо финансиране 
на проекта и за повече изисквания относно предлаганите продукти. 

 Депутатите ще обсъждат финансовата криза и законодателната програма 
на Комисията. На 18 ноември европейските депутати ще проведат дебат относно 
мерките предприети  от ЕС  за преодоляване на световната финансова криза и относно 
законодателната и работна програма на Комисията за 2009 г. 

 Доклад на Илияна Йотова за финансовото образование на потребителите. 
Европейският парламент ще разгледа на 17 ноември доклад на българския евродепутат 
Илияна Йотова (ПЕС) относно подобряването на образованието и осведомеността на 
потребителите в областта на кредитите и финансите. В него се препоръчва създаването 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1700&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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на рамка за общоевропейска образователна програма в областта на личните финанси, 
като за целта се предлага да  бъдат отпуснати съответните средства от бюджет 2009 на 
ЕС. Според докладчика финансовото образование трябва да започне още от началното 
училище. 

 ЕП иска ефективно прилагане на принципа за еднакво заплащане за мъже 
и жени. В доклад по  инициатива ЕП се иска Комисията да представи до края на 2009 г. 
предложение за преработване на действащото законодателство относно прилагане на 
принципа за равно заплащане на двата пола. Депутатите настояват също така за 
въвеждане на задължителни одити на заплащането в предприятията, както и за 
ефективни санкции, насочени към  - изплащане на компенсации, административни глоби 
и загубване на право за субсидии (включително финансиране от ЕС), както и на право за 
участие в процедури за обществени поръчки. 

 България става страна по споразумението за партньорство с Казахстан. На 
18 ноември Европейският парламент ще гласува доклад относно присъединяването на 
България и Румъния към Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между 
ЕС и Казахстан. Към споразумението с Казахстан ще бъдат сключени  протоколи, които да 
вземат предвид присъединяването към ЕС на двете страни. 

 Главният равин на Великобритания ще говори пред ЕП в Страсбург. На 19 
ноември 2008 г. в Европейския парламент в Страсбург ще се състои тържествено 
заседание с участието на сър Jonathan Sacks, главен равин на Великобритания. Сър 
Jonathan Sacks ще произнесе слово пред европейските депутати по време на пленарната 
сесия на ЕП, като посещението му е част от проявите в рамките на Европейската година 
на междукултурния диалог. 

 От проекта за дневен ред отпаднаха докладите на Inés Ayala Sender относно 
трансграничния контрол върху безопасността по пътищата, който е отложен за сесията 
през месец декември, както и докладите на Heide Rühle относно трансфери на продукти, 
свързани с отбраната, и на Alexander Graf Lambsdorff относно обществените поръчки в 
областта на отбраната и сигурността, отложени за месец януари 2009 г. За повече 
информация натиснете ТУК  
Проект на дневен ред 
 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 

понеделник, 17 ноември 2008 г. 

Комисия по конституционни въпроси 
Проект на дневен ред  

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи  
Проект на дневен ред  

Комисия по правни въпроси 
Проект на дневен ред 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Проект на дневен ред 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/40444-322-11-47-20081022BRI40443-17-11-2008-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2008-11&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFCO-OJ-20081117-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20081117-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+JURI-OJ-20081117-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+EMPL-OJ-20081117-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ECON-OJ-20081117-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
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четвъртък, 20 ноември 2008 г. 

Комисия по външни работи  
Проект на дневен ред  
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
вторник, сряда и четвъртък, 18 - 20 ноември 2008 г. 

На 18, 19 и 20 ноември 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2904-то заседание на 
Съвета по земеделие и рибарство. Очаква се да бъде постигнато политическо 
съгласие по предложенията за законодателните актове, произтичащи от "здравния 
преглед" на Общата селскостопанска политика /т. 10 от ГРП на НС-2008 г./ За повече 
информация натиснете ТУК  

четвъртък и петък, 20 - 21 ноември 2008 г. 

На 20 и 21 ноември 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2905-то заседание на 
Съвета по образование, култура и младеж. За повече информация натиснете TУК  

 

петък, 21 ноември 2008 г. 

На 21 ноември 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2904-то заседание на Съвета 
по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). На заседанието ще бъде 
разгледан на второ четене проектът за бюджета за 2008 г.  

По-важни събития за периода 17 до 30 ноември 2008  г.  

 

 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFET-OJ-20081117-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/104043.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104013.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/mainact/104073.pdf
mailto:eubulletin@parliament.bg
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