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Тема на седмицата 
 

България и Румъния: необходим е политически консенсус за постигане на 
напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията  

  
 Сега е необходима междупартийна политическа 
подкрепа, за да се подпомогне нарастващият устрем за 
реформа в двете държави-членки. При все това 
необходимо е да се направи повече, за да се постигнат 
убедителни резултати в съдебната реформа, борбата с 
корупцията, а в случая на България — и в борбата с 
организираната престъпност. Това е основното 
заключение, до което се стига от двата доклада, приети от 
Комисията на 22 юли 2009 г. През последната година 
Румъния представи важни предложения за реформа на 

наказателното право, гражданското право и съдебните процедури, но е необходима 
повече политическа подкрепа, за да се вземат бързи и ефективни решения на една 
независима съдебна система по делата за корупция по високите етажи. България започна 
да преструктурира своята прокуратура и в резултат на това отчете по-голям брой 
обвинения и присъди. В същото време борбата с корупцията и с организираната 
престъпност се нуждае от по-силна политическа подкрепа и това несъмнено трябва да 
бъде приоритетна задача за новото правителство. Комисията признава, че са необходими 
допълнителна подкрепа и мониторинг, и приканва останалите държави-членки да 
продължат да подпомагат България и Румъния в процеса на реформа. За да дадат насока 
на този процес, докладите включват серия от конкретни препоръки, които двете страни 
трябва да изпълнят през следващата година.  
 Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: 
„Установеният устрем за реформа сега трябва да се подпомогне от национален 
политически консенсус, включващ всички политически партии и институции и по-
убедително постигане на резултати. Гражданите в двете страни и в останалата част на 
Европа трябва да усетят, че никой не стои над закона. Надявам се, че двете правителства 
ще предприемат бързо мерки за изпълнение на конкретните препоръки за реформа, които 
Комисията направи.“ 
 Както в предходните доклади, анализът на Комисията се основава на оценка на 
напредъка на българските и на румънските власти и на информация от държавите-
членки, международни организации, независими експерти и различни други източници. 
Комисията имаше няколко мисии в България и в Румъния, включително с подкрепата на 
високопоставени експерти от други държави-членки. Докладите отчитат и отговорите на 
България и на Румъния на изготвените от Комисията подробни въпросници.  
 Докладът относно напредъка на България отбелязва положителна промяна в 
отношението и посочва редица технически стъпки, предприети от България в отговор на 
доклада на Комисията от месец юли 2008 г. България взе начални мерки за подобряване 
на резултатите при преследването на тежки престъпления: реорганизация на 
прокуратурата и промяна на методологията доведоха до нарастващ брой обвинения, по-
конкретно във връзка с измами със средства на ЕС, и до някои първи присъди във връзка 
с организираната престъпност. Освен това България анализира забавянията по делата за 
тежки престъпления и изготви препоръки за ускоряване на съдебните процедури, които 
препоръки са частично изпълнени и доведоха до бързо приключване на някои дела. 
Инспекцията на Висшия съдебен съвет установи окуражаващи резултати и допринесе, 
съвместно с Върховния касационен съд, за внасянето на подобрения в еднаквото 
прилагане на закона.  
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 При все това тези признаци на напредък все още не са повлияли на ежедневната 
реалност на българите, които все още не виждат подобрения. Общественото възприятие 
е, че правосъдието в България е бавно и понякога решенията на съдебните органи са 
несправедливи, като, според твърденията, някои прокурори и магистрати са обект на 
влияние и намеса. В България Наказателният кодекс продължава да е неактуализиран, а 
съдебната практика страда от прекален формализъм. Задълбочена реформа на съдебната 
система все още не е започнала, а положителните резултати от неотдавнашните усилия 
за реформа остават откъслечни. Те се нуждаят от подобаваща подкрепа от широк 
политически консенсус и убедителна стратегия, за да се превърне борбата с 
организираната престъпност и с корупцията основен приоритет за България. Докладът 
призовава България да поеме недвусмислен дългосрочен политически ангажимент да 
запази и разшири настоящата движеща сила на напредъка, за да се отчетат по-
съществени резултати в разследването, преследването и разглеждането в съда на случаи 
на корупция по високите етажи и на организирана престъпност.  
 Докладът за Румъния отбелязва, че властите са реагирали ефективно на опасенията, 
изразени в междинния доклад на Комисията от месец февруари 2009 г., чрез приемане на 
нов наказателен кодекс и нов граждански кодекс и чрез представяне на предложения за 
реформа на съдебните процедури. Положителните резултати в преследването на случаи на 
корупция по високите етажи са запазени и се допълват от стъпки за подобряване на 
положението с персонала на съдилищата и службите на прокуратурата и от действия за 
подобряване на последователността на юриспруденцията като обжалванията в интерес на 
закона, внесени от главния прокурор, и препоръките на работна група. Националната 
агенция по интегритет (НАИ) вече работи и е постигнала добри резултати чрез вземане на 
мерки, последващи декларациите за имущество, като същевременно по първите съдебни 
дела, започнати от НАИ, все още се очаква решението на съда.  
 При все това тези усилия за реформа продължават да са откъслечни, все още не са 
твърдо установени и все още не са довели до практически резултати за румънските 
граждани. Парламентът трябва да покаже пълна ангажираност за продължаване на 
борбата с корупцията по високите етажи. Очевидна е липсата на инициатива в борбата с 
местната корупция.  
Юриспруденцията продължава да е противоречива, а несъгласуваността на спешно 
приетите наредби и правила за прилагане създава правна несигурност. Като цяло все 
още не са показани широк политически консенсус за реформа и недвусмислен 
ангажимент на всички политически партии за реален напредък. Съществува реален риск 
постоянно нарастващата мрежа от закони, правила за прилагане и практики, 
произтичащи от постоянните борби в политическите партии, да доведе до загуба на 
фокуса върху крайната цел, а именно установяването на независима и стабилна съдебна 
система. Докладът призовава за политически консенсус в Румъния, за да може съдебната 
система да работи независимо и за да могат непартийните разследвания на корупция да 
доведат до бързи и ефективни решения.  
 И двата доклада признават необходимостта от допълнителна помощ и мониторинг 
от страна на Комисията в подкрепа на процеса на реформа в България и в Румъния, 
докато не бъдат изпълнени всички индикативни показатели и не бъде отменен 
механизмът за сътрудничество и проверка на напредъка. 
 
Контекст 
 На 1 януари 2007 г. Комисията създаде механизъм за сътрудничество и проверка 
на напредъка с цел оценка на ангажиментите, поети от България и от Румъния в областта 
на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. От 
Комисията бе поискано редовно да докладва за съпътстващите мерки. Първия си доклад 
Комисията оповести на 27 юни 2007 г. и оттогава докладва два пъти годишно. 
Публикуваните днес доклади на Комисията оценяват напредъка по изпълнението на 
определените при присъединяването индикативни показатели за съдебната реформа, 
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борбата с корупцията, а за България — и за организираната престъпност. Докладите са 
изготвени благодарение на информацията, предоставена от правителството на България и 
на Румъния, представителствата на Комисията и на държавите-членки в двете страни, 
организациите на гражданското общество, асоциации и експерти. Докладите на 
Комисията се допълват от задълбочени технически доклади за всяка страна. 

Източник: RAPID  

Допълнителна информация: 

Доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка – 
процедурни аспекти   

Текст на докладите  

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
 На 23 юли 2009 г. народните представители приеха 
Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и 
първото Народно събрание.  
 Съгласно Глава десета от новия правилник, основна роля 
по отношение дейността по наблюдение и контрол по въпросите 
на ЕС ще има Комисията по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове. 
 За повече информация натиснете ТУК 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 20.07.-24.07. 2009 г. 
 
Бюджет 

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 8 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 
2009 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“ - 
COM(2009)337 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - 
COM(2009)371 Досие на документа 

 
Външни отношения 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Годишен доклад на Европейската комисия относно Инструмента за 
стабилност през 2008 г. - COM(2009)341 Досие на документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за осигуряване на ефективни, сигурни и стабилни 
пазари на деривати - COM(2009)332 Досие на документа 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1166&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/260&format=HTML&aged=1&language=BG&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/260&format=HTML&aged=1&language=BG&guiLanguage=en�
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_bg.htm�
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=6�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2839�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2861�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2855�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2840�
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 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на капиталовите 
изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния 
преглед на политиките за възнагражденията - COM(2009)362 Досие на документа 

 
Данъчно облагане и митнически съюз 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
възможността за общо облагане с ДДС на група от свързани лица, предвидена в 
член 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка 
върху добавената стойност - COM(2009)325 Досие на документа 

 
Енергетика 

 Изменено предложение за ДИРЕКТИВА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 
НА СЪВЕТА относно етикетирането на гуми по отношение на горивната 
ефективност и други съществени параметри - COM(2009)348 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно уведомяването на Комисията за 
инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност, 
както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 - COM(2009)361 Досие на 
документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на 
Директива 2004/67/ЕО - COM(2009)363 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за среда без тютюнев дим - COM(2009)328 
Досие на документа 

 ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
прилагането на Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, 
отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите 
(Регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите) - 
COM(2009)336 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Действия срещу рака: европейско партньорство - COM(2009)291 
Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
прилагането на Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на 
проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и 
храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение 
към животните - COM(2009)334 Досие на документа 

 Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно ваксинирането против сезонния 
грип - COM(2009)353 Досие на документа 

 
Земеделие и развитие на селските райони 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за дерогация от Регламент (ЕО) № 
1234/2007 („Общ регламент за ООП“) по отношение на интервенционните периоди 
2009 и 2010 за масло и обезмаслено мляко на прах - COM(2009)354 Досие на 
документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за отмяна на някои остарели актове на 
Съвета - COM(2009)375 Досие на документа 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2887�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2834�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2845�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2862�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2862�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2865�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2826�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2846�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2851�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2854�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2890�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2848�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2848�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2866�
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 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за отмяна на някои остарели актове на 
Съвета в областта на Oбщата селскостопанска политика - COM(2009)377 Досие на 
документа 

 
Икономически и финансови въпроси 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ (EО) № …/... НА СЪВЕТА от […] относно въвеждането 
на еврото - COM(2009)323 Досие на документа 

 
Координиране на политиките на ЕК 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за прилагането през 2008 г. на Регламент (ЕО) № 
1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на 
Съвета и на Комисията - COM(2009)331 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА - 
COM(2009)335 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2008 г. ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ - COM(2009)343 Досие 
на документа 

 
Образование и култура 

 ЗЕЛЕНА КНИГА - Насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора - 
COM(2009)329 Досие на документа 

 
Околна среда 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Обобщаващ 
доклад относно природозащитния статус на типовете естествени местообитания и 
биологичните видове съгласно изискванията на член 17 от Директивата за 
местообитанията- COM(2009)358 Досие на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и 
да пребивават свободно на територията на държавите-членки - COM(2009)313 
Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение 
на Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията - COM(2009)322 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в 
Европейския съюз — ХБРЯ план за действие на ЕС - COM(2009)273 Досие на 
документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават 
виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, 
чиито граждани се освободени от това изискване - COM(2009)366 Досие на 
документа 

 Предложение за РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно правото на устен и 
писмен превод в наказателното производство - COM(2009)338 Досие на документа 

 
Предприятия и промишленост 

 БЯЛА КНИГА - Модернизиране на стандартизацията в сферата на ИКТ в ЕС – Пътят 
напред - COM(2009)324 Досие на документа 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2882�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2882�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2833�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2835�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2837�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2852�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2852�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2888�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2872�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2847�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2850�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2857�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2857�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2860�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2860�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2867�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2849�
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Развитие и отношения със страните от АКТ 
 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Годишен 

доклад от 2009 г. относно политиките на Европейската общност за развитие и 
външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2008 г. - COM(2009)296 Досие на 
документа 

 
Разширяване 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Трети 
годишен доклад за 2008 г. относно предоставянето на помощ от Общността 
съгласно Регламент (ЕО) № 389/2006 на Съвета от 27 февруари 2006 г. за 
създаване на инструмент за финансова подкрепа с цел насърчаване на 
икономическото развитие на общността на кипърските турци - COM(2009)286 
Досие на документа 

 
Рибарство и морско дело 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - 
Инцидентен улов на китоподобни при риболов: Доклад относно прилагането на 
някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета и относно научна 
оценка на въздействието от използването на определени хрилни мрежи, тройни 
мрежи и заплитащи мрежи върху китоподобните в Балтийско море, както се 
изисква чрез Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета - COM(2009)368 Досие на 
документа 

 
Транспорт 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, 
основана на технологии и лесна за ползване система - COM(2009)279 Досие на 
документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 
Партньорство Европейски съюз—Африка - Свързване на Африка и Европа: 
засилване на сътрудничеството в областта на транспорта - COM(2009)301 Досие на 
документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Решение 1672/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма на Общността за заетост и социална солидарност — 
„Прогрес“ - COM(2009)340 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
създаване на европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване (механизъм за микрофинансиране „Прогрес“) - 
COM(2009)333 Досие на документа 

 
Търговия 

 ШЕСТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 
ПРЕГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА НА ТРЕТИ СТРАНИ СРЕЩУ 
ОБЩНОСТТА - (СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ОБХВАЩАТ ПЕРИОДА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 
2008 Г., НО КОМЕНТАРЪТ ПО СЛУЧАИТЕ И ТЕКСТЪТ СА АКТУАЛИЗИРАНИ КЪМ МАРТ 
2009 Г.) – COM(2009)356 Досие на документа 

 
Хуманитарна помощ 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“ (ECHO) - 
Годишен доклад за 2008 г. - COM(2009)290 Досие на документа 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2829�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2829�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2853�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2889�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2889�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2824�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2824�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2825�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2825�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2836�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2843�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2873�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2831�
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз  
 
21.07.2009 г.  L 189 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 632/2009 на Комисията от 20 юли 2009 година за определяне 
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
 
  РЕШЕНИЯ 
  

 Решение на Комисията от 21 октомври 2008 година относно схема за държавна 
помощ C 49/06 (ex NN 65/06) приведена в действие от Италия за компенсиране на Poste 
Italiane за разпространението на пощенски спестовни сертификати (нотифицирано под 
номер C(2008) 5585)  
22.07.2009 г. L 190 
 

Решение № 633/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 
година за предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка 
за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността 
     

Решение на Европейската централна банка от 19 юни 2009 година за изменение на 
Решение ЕЦБ/2003/14 относно администрирането на операциите по вземане и отпускане 
на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за 
средносрочна финансова подкрепа (ЕЦБ/2009/17) 
  
23.07.2009  г. L 191  
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 634/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
 

Регламент (ЕО) № 635/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за 
ябълки (1) 
 

Регламент (ЕО) № 636/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във 
връзка с Разяснение 15 на Комитета за разяснения на международните стандарти за 
финансово отчитане (КРМСФО) (1) 

 
Регламент (ЕО) № 637/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за установяване 

на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски 
растителни видове и зеленчукови видове (кодифицирана версия)  
  

Регламент (ЕО) № 638/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1145/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2009&serie=L&textfield2=190&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=bg�
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2009&serie=L&textfield2=191&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=bg�
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Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета относно националните програми за 
преструктуриране на сектора на памука 
 

Регламент (ЕО) № 639/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за определяне на 
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно 
специфичното подпомагане 

 
Регламент (ЕО) № 640/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на 

Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
изискванията за екопроектиране на електродвигатели  

 
Регламент (ЕО) № 641/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на 

Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
изискванията за екопроектиране на безсалникови автономни циркулационни помпи и 
безсалникови вградени в продукти циркулационни помпи  
   

Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на 
Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
изискванията за екопроектиране на телевизори  

Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за прилагане на 
Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди  
 
     Регламент (ЕО) № 644/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 623/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените 
култури, считано от 16 юли 2009 година 
   
 
РЕШЕНИЯ 
  

Решение на Комисията от 22 юли 2009 година относно финансовото участие на 
Общността за спешни мерки за борба с везикулозната болест по свинете в Италия през 
2008 година (нотифицирано под номер C(2009) 5608) 
 
 
 
24.07.2009 г. L 192 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 645/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
 

Регламент (ЕО) № 646/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно 
статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по 
отношение на списъка за 2010 г. с целеви второстепенни променливи за съвместното 
използване на ресурси в домакинствата 
 

Регламент (ЕО) № 647/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за вписване на 
название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски 
указания (Brněnské pivo или Starobrněnské pivo (ЗГУ)) 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2009&serie=L&textfield2=192&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=bg�
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Регламент (ЕО) № 648/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на 

окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2008/2009 година 
 

Регламент (ЕО) № 649/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за адаптиране на 
някои квоти за риба за 2009 година в контекста на годишното управление на 
риболовните квоти 
 
     Регламент (ЕО) № 650/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на 
максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна 
процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008 
 
     Регламент (ЕО) № 651/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на 
максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008 
 
     Регламент (ЕО) № 652/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на 
възстановяванията при износ в сектора на яйцата 
 
     Регламент (ЕО) № 653/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година относно 
определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо 
 

 Регламент (ЕО) № 654/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне 
на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо 
  
     Регламент (ЕО) № 655/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на 
възстановяванията при износ в сектора на свинското месо 
     

Регламент (ЕО) № 656/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година относно 
определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния 
албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 
     

Регламент (ЕО) № 657/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на 
размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под 
формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора 
 
     Регламент (ЕО) № 658/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне на 
максималната изкупна цена за масло за 9-ата индивидуална покана за търг в рамките на 
тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 186/2009 
 
     Регламент (ЕО) № 659/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за определяне 
на максималната изкупна цена за обезмаслено мляко на прах за 7-ата индивидуална 
покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 310/2009 
 

Регламент (ЕО) № 660/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за забрана на 
риболова на синя молва във води на Общността и във води извън суверенитета или 
юрисдикцията на трети държави от зони VI, VII от страна на съдове под флага на Испания 

 
 АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС 
  

Решение 2009/558/ОВППС на Съвета от 16 март 2009 година за сключване на 
Споразумение относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана 
информация между Европейския съюз и Израел 
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     Споразумение относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана 
информация между Европейския съюз и Израел 
  
    Решение ATALANTA/6/2009 на Комитета по политика и сигурност от 22 юли 2009 
година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския 
съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването 
на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) 
 
 
24.07.2009 г. L 193 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  

 Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 година относно 
определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по 
отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и 
приложимите ограничения 
 

Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 година за определяне на 
някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по 
отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, 
традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-
винарски продукти 
 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 

 Лидерите на политическите групи в новия Парламент  

 
Информация за лидерите на политически групи 
 Новият Европейски парламент ще има седем политически 
групи. Кои са техните лидери? В това тематично досие ще бъдат 
представени накратко председателите на политическите групи - 
личностите, които ще играят централна роля в парламентарния 
живот през следващите пет години.  
 Лидерите на политическите групи в Парламента, заедно с 
председателя на ЕП, съставляват Председателския съвет на 
парламента. Той определя: 

 Графика и дневния ред на пленарните заседания 
 Състава на комисиите и делегациите, както и 

разпределението на правомощията помежду им 
 Законодателната програма 

 Лидерите на политическите групи играят ключова роля в парламентарното 
ежедневие. За кратко представяне на председателите на седемте фракции в Европейския 
парламент натиснете ТУК  

 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2009&serie=L&textfield2=193&Submit=Search&ihmlang=bg�
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-58035-201-07-30-901-20090710FCS58034-20-07-2009-2009/default_bg.htm�
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Заседания на комисиите: 

 Парламентарните комисии приключиха избора на председатели и 
заместник-председатели 

Учредителните заседанията на парламентарните комисии приключиха на 20 юли 2009 
г. – понеделник. Останалите осем комисии и двете подкомисии избраха председатели и 
заместник-председатели. За повече информация натиснете ТУК  
 

 

Седмицата в Съвета  

Демокрацията в Молдова — сериозна грижа за ЕС 

Г-н Kálmán Mizsei, специален представител на ЕС 
за Република Молдова 
Снимка:Съвет на Европейския съюз 

Европейският съюз е твърдо решен да съдейства на 
Молдова за възстановяване на стабилността и за продължаване 
на демократичните реформи, заявява Kálmán Mizsei, специален 
представител на ЕС за Република Молдова, в ексклузивно 
интервю за уебсайта на Съвета. Текст на интервюто  

 

Новини от Европейската комисия 

 Мигел Индурайн участва в избора на най-добрите проекти за нов логотип 
за биологични продукти на ЕС  

 На 20 юли 2009 г. легендата на колоезденето Мигел Индурайн демонстрира подкрепата 
си за конкурса за биологичен логотип на ЕС, организиран от Европейската комисия. 
Мигел Индурайн, известен с петте си последователни победи на Тур дьо Франс, както и с 
двете си титли от Джиро д’Италия, се присъедини към журито, за да участва в избора на 
най-добрите проекти по тази общоевропейска инициатива. Като син на земеделски 
стопанин Мигел Индурайн е имал възможност да усъвършенства познанията си в областта 
на храните през целия си живот, както и да събере личен опит относно прилагането на 
тези познания в практиката. Неговият изявен спортен дух и усетът му за правилно 
хранене представляваха ценна помощ за журито при вземането на решение кои проекти 
за логотип представят най-добре биологичните продукти и кои от тях да бъдат допуснати 
до последната фаза на конкурса. За повече информация натиснете ТУК  

 Европейската комисия засилва действията си в борбата с болестта на 
Алцхаймер и други дегенеративни заболявания на нервната система 

 
  На 22 юли 2009 г. Европейската комисия прие конкретни 
предложения за борбата с болестта на Алцхаймер, деменции и 
други дегенеративни заболявания на нервната система. Подобни 
общи за Европа предизвикателства за здравеопазването и 
социалните системи изискват съгласувани действия, за да се 
осигури ефективна профилактика, диагностика, лечение и 
полагане на грижи за болните. Освен това страните на Европа се 

призовават да обединят ресурсите си и да координират по-добре усилията си при 
научните изследвания в областта на дегенеративните заболявания на нервната система, 
по-специално на болестта на Алцхаймер, като за първи път планират своите инвестиции в 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-58350-196-07-29-901-20090715IPR58349-15-07-2009-2009-false/default_bg.htm�
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=392&lang=bg�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1165&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg�
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научноизследователската дейност съвместно, а не поотделно. Към момента в Европа има 
над седем милиона души, страдащи от болестта на Алцхаймер и от сродни заболявания, и 
според прогнозите през следващите 20 години това число ще се удвои. Жизненоважно е 
да се планира, инвестира и сътрудничи в тази област сега, от една страна за да се 
контролират социалните разходи за такива болести, а от друга — за да се даде надежда и 
да се осигури по-достоен и по-здравословен живот на милионите болни и техните 
семейства. Днешните мерки представляват важни нови стъпки както в кампанията на 
Комисията „Европа за пациентите“, така и за новия подход на съвместно планиране на 
научноизследователската дейност. За повече информация натиснете ТУК 
Съобщение на ЕК  

 Млечната криза: Комисията предлага мерки за стабилизиране на пазара на 
млечни продукти 

  Европейската комисия ще продължи да полага всички усилия за подпомагане на 
млекопроизводителите и за стабилизиране на пазара на млечни 
продукти. В публикувания на 22 юли 2009 г. доклад за 
ситуацията на пазара на млечни продукти Комисията изброява 
списъка от различните мерки, които са на разположение за 
облекчаване на много трудната пазарна ситуация. Комисията ще 
продължи да използва инструменти от типа на интервенцията, 
помощта за частно складиране и възстановяванията при износ. 

Тя ще разреши директните плащания към селскостопанските производители да се 
изплащат рано и току-що стартира нов цикъл програми за насърчаване на 
млекопроизводството. Други възможни мерки включват използването на налозите, 
заплащани от производители, които надвишат квотата си, за финансиране на 
доброволното отказване от млекопроизводство и разширяването на Временната кризисна 
рамка за държавни помощи и за селскостопански производители. Държавите-членки също 
имат възможността да преразпределят помощи за сектора млекопроизводство съобразно 
миналогодишния „Преглед на състоянието“, а съществуват и редица възможности за 
подпомагане на селскостопанските млекопроизводители в рамките на политиката за 
развитие на селските райони. Комисията продължава да разглежда потенциалните 
антиконкурентни практики във веригата на хранителни доставки, по-специално в сектора 
млекопроизводство. В съответствие със заключенията на проведения през юни 
Европейски съвет Комисията няма да отменя вече взети решения по отношение на 
квотната система. За повече информация натиснете ТУК 
Съобщение на ЕК  

 Държавни помощи: Комисията представя насоки за помощта за 
преструктуриране за банките 

  Европейската комисия постигна съгласие относно съобщение, в което се обяснява 
подходът ѝ за оценяване на помощта за преструктуриране, предоставяна от държавите-
членки на банките. Подходът се основава на три основни принципа: i) подпомаганите 
банки трябва да станат жизнеспособни в дългосрочен план без допълнителна държавна 
подкрепа, ii) подпомаганите банки и техните собственици трябва да понесат справедлива 
част от разходите за преструктуриране и iii) трябва да бъдат взети мерки, за да се 
ограничи нарушаването на конкуренцията в единния пазар.  Насоките, които са в сила до 
31 декември 2010 г., обясняват по-конкретно как Комисията възнамерява да приложи 
тези принципи в контекста на настоящата системна финансова криза, с цел да се 
подпомогне възвръщането на жизнеспособността на европейския банков сектор. За 
повече информация натиснете ТУК  

 72 % от европейците имат високи очаквания за ролята на ЕС за справяне с 
безработицата 

  Публикуваното на 24 юли 2009 г. ново проучване показва, че 61 % от европейците 
смятат, че трябва да очакваме още примери за въздействието на икономическата криза 
върху работните места. Една трета от работещите са „много притеснени“, че може да 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1171&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en�
http://ec.europa.eu/news/environment/090723_bg.htm�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1172&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en�
http://ec.europa.eu/news/agriculture/090722_bg.htm�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1180&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en�
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изгубят работата си по време на кризата, докато 72 % смятат, че ЕС има положителна 
роля в създаването на нови възможности за работа и в борбата с безработицата, а една 
трета са осведомени за съществуването на Европейския социален фонд (ЕСФ) – 
основното средство на ЕС за инвестиране в работещите и за запазване на работните им 
места. За повече информация натиснете ТУК 
 Комисията прави равносметка за напредъка по устойчивото развитие 

  През последните години ЕС направи устойчивото развитие основна част в широк 
спектър от своите политики. По-конкретно ЕС застана начело на борбата срещу 
измененията в климата и насърчаването на „нисковъглеродна“ икономика. В същото 
време в няколко области в ЕС се запазват тенденции за неустойчивост и се налага 
увеличаване на усилията. Три години след въвеждането на Стратегията на Европейския 
съюз за устойчиво развитие Комисията направи равносметка за развитието на ниво ЕС и 
даде ход на обсъждания относно прилагането на стратегията на ЕС в бъдеще. За повече 
информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
 Парламентът преустановява временно дейността си за лятната ваканция. Работата 
ще продължи на 24 август 2009 г. с една седмица, посветена на заседания на 
политическите групи, последвана от седмица на заседанията на комисиите, които ще 
започнат на 31 август 2009 г. 
 
Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 

27 - 28 юли 2009 г. 
  На 27 и 28 юли 2009 г. в Брюксел ще се проведат заседания на Съвета по общи 
въпроси и външни отношения. На заседанието по общи въпроси ще бъдат представени 
приоритетите на шведското председателство и ще бъдат обменени мнения относно 
Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море. На заседанието, посветено на външните 
отношения, ще бъдат разгледани въпроси, свързани със Сомалия, Иран и Грузия. За 
повече информация натиснете ТУК  

Предстоящи събития за периода от  20 до 31 юли 2009 г.  
 
 
 Предстоящи интерпарламентарни мероприятия през шведското 

председателство 
 Приоритетите на шведското председателство на Съвета на ЕС през втората 
половина на тази година са: промените в климата; Лисабонският договор и свързаните с 
него институционални въпроси; бюджетната реформа в ЕС; сътрудничеството в 
правосъдието и вътрешните работи, което трябва да доведе до приемането на т. нар. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1187&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1188&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en�
http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2009.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/sce/server/internet/latest_news/sce_latest_news_01.jsp?open_level=0�
http://www.europarl.europa.eu/activities/introduction/meetCal.do?language=BG�
http://www.consilium.europa.eu/applications/transparency-council/index.ASP?lang=BG&cmsid=1119�
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/mainact/109263.pdf�
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Стокхолмска програма; Балтийската стратегия за сътрудничество; източното измерение 
на политиката на добросъседство, разширяването на Европейския съюз. Посочените 
приоритети са включени в работната програма на тройката: Франция, Чехия и Швеция, 
обхващаща 18 месеца – от средата на 2008 г. до края на 2009 г. 
 На базата на посочените приоритети и като се отчитат постоянните форми за 
интерпарламентарни връзки, шведското председателство е подготвило програма за 
интерпарламентарни мероприятия. 

Таблица на мероприятията по дата на провеждане 
 

Название Място/ 
Начало 

Участници Информация 

COFAC - Среща на председателите на 
парламентарните комисии по външна 
политика на тема “Балтийско море и 
отношенията между страните в региона. 
Текущи външнополитически въпроси.”  

Visby, 
Швеция 
6.09.2009 

Председателите на 
комисиите по 
външна политика 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36818 

Устойчивост в публичните финанси. 
Икономически аспекти на изменението на 
климата 

Стокхолм 
6.09.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи с 
бюджетни и 
екологични въпроси 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36806 

Изсичането на горите и изменението на 
климата 

Стокхолм 
27.09.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
екология и с горско 
стопанство  

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36823 

XLII COSAC – Конференция на комисиите 
по европейските въпроси на парламентите 
в ЕС 

Стокхолм 
4.10.2009 

Членове на 
Комисиите по 
европейските 
въпроси 

http://www.cosac.
eu/en/meetings/st
ockholm/ordinary/ 

Балансиран подход към правната 
сигурност и борбата против 
организираната престъпност, със 
специален акцент върху трафика на хора  

Стокхолм 
11.10.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
правосъдие и 
вътрешни работи 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36825 
 

Среща за парламентарно измерение на 
инициативата за „Източно партньорство” 
(Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, 
Молдова и Украйна)  

Стокхолм 
21.10.2009 

Членове на 
Комисиите по 
външна политика 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/41086 

Европейска политика за сигурност и 
отбрана 

Стокхолм 
8.11.2009 

Председателите на 
комисиите по 
въпросите на 
отбраната 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36827 
 

Съвместна парламентарна среща на 
шведското председателство и на 
Европейския парламент за обсъждане на 
Стокхолмската програма (общи мерки в 
областта на правосъдието и вътрешните 
работи) 

Брюксел 
9.11.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
правосъдие и 
вътрешни работи 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/41088 
 

Конференция за равенството между 
половете 

Стокхолм 
12.11.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
равенството между 
половете 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36828 
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Страница на ЕП -  отношения с националните парламенти  

Страница на шведския парламент /Риксдаг/  
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
 
Календар на събитията от 27 до 31 юли 2009 г.  

Най-важните новини от ЕК през второто шестмесечие на 2009 г.  
 

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 
Издание за малките и средните предприятия 
Research Results for SMEs – VI 
ЕС 1477 

http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/1�
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____18218.aspx�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/351&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/27&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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