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Тема на седмицата

Кой е следващият член на ЕС?

Хърватия има шанс да приключи преговорите за влизане в ЕС догодина. 

В  годишния  доклад  на  Комисията  за  страните, 
кандидатки за  членство  в  ЕС се  казва,  че  Хърватия е 
навлязла  в  последния  етап  от  преговорите  за 
присъединяване.  В  доклада  се  настоява,  че  страната 
трябва  да  продължи  усилията  си  за  покриване  на 
изискванията  за  влизане  в  ЕС  и  да  засили  борбата  с 
корупцията и организираната престъпност.

Балканската държава с население 4,4 млн. души 
бе на път да стане 28-ата страна от ЕС през 2011 г. Граничен спор със Словения обаче 
забави преговорите с повече от година. Те бяха подновени неотдавна, след като двете 
страни се споразумяха по процедура за разрешаване на спора. 

От миналогодишния доклад насам кандидатури за членство в ЕС са подали три 
нови страни – Албания, Черна гора и Исландия. Исландия бързо премина едно от първите 
препятствия, когато външните министри на страните от ЕС помолиха Комисията да оцени 
дали островната държава отговаря на изискванията за членство. За повече информация 
натиснете ТУК

Повече за разширяването на ЕС 

Повече по темата: 
Членство в ЕС - първа стъпка за Исландия 
Разширяващи се хоризонти 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Цецка Цачева взе участие в 11-та среща на 
председателите на парламенти на страните, 
участващи в Регионалното партньорство в 
Централна Европа, България, Румъния и 
Хърватия на 16 – 17 октомври 2009 г. в 
словенската столица Любляна.

Председателят  на  Държавното  събрание  на 
Словения  Павел  Гантар  открива срещата  на  16 
октомври 2009 г. в 14.00 часа в пленарната зала на 
словенския  парламент.  Той говори  по  темата 
„Промените в климата и предизвикателствата пред устойчивата транспортна политика в 
Народно събрание
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региона”. По същата тема изказване направи и председателят на Народното събрание 
Цецка Цачева. 

За  промените  в  климата  и  ролята  на  селското  стопанство  в  политиката  на 
устойчиво развитие на региона на форума говори председателят на Държавния съвет на 
Словения Блаж Кавчич.

На  17  октомври  2009  г.  участниците  във  форума  дискутират разпоредбите  на 
Договора от Лисабон по отношение на текста за субсидиарност, жалби пред съда и клаузи 
за  преодоляване  на  различията.  На  тази  тема  изказване направи  председателят  на 
Националния съвет на Австрия Барбара Прамер и други участници.  В края на форума 
участниците в 11-та среща на председателите на парламентите на страните, участващи в 
Регионалното партньорство в Централна Европа, България, Румъния и Хърватия приеха 
общ документ.

Годишна работна програма 

На свое редовно заседание  проведено на 15 октомври 2009 г.,  Комисията по 
бюджет и финанси  разгледа точка 2  от Годишната работна програма на Народното 
събрание  по  въпросите  на  Европейския  съюз  за  2009  г.,  именно   предложение  на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  изменение  на  Директиви  2006/48/ЕО  и 
2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за 
пресекюритизация  и  на  надзорния  преглед  на   политиките  за  възнагражденията. 
Предложението за изменение на посочените две директиви има за цел  да усъвършенства 
съществуващата рамка по отношение на капиталовите изисквания. 

На свое редовно заседание  проведено на 15 октомври 2009 г., Комисията по 
бюджет и финанси  разгледа точка 4 от Годишната работна програма на Народното 
събрание  по  въпросите  на  Европейския  съюз  за  2009  г.,  именно  предложение  за 
Директива  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  изменение  на  Директива 
78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества 
във  връзка  с  микросубектите.  Проекто  директивата  има  за  цел  да  предостави  на 
държавите  членки  опция,  според  която  по  тяхна  преценка  да  се  освобождават  от 
съставяне на финансови отчети  „микропредприятията”, работещи на тяхна територия. В 
проектодирективата Европейската комисия предлага като „микросубекти”  да се третират 
тези  дружества,  които  към  датата  на  приключване  на  баланса  отговарят  на  два  от 
следните три критерия:  имат 10 или по-малко заети лица;  имат  общ баланс под 500 000 
EUR и  имат оборот под 1 000 000 EUR.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  15  октомври  2009  г.  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на 
европейските фондове прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на 
Кодекса на труда, с които се въвежда закрила за жените, които се намират в напреднал 
етап на лечение за оплождане ин витро.С предлаганите изменения  се цели работничките 
и служителките, които се намират в определен етап от  лечението за оплождане ин витро, 
да бъдат  приравнени  към категорията  на бременните, кърмачките и майките с деца до 
три  години,  които  се  ползват  със  специална  законова  закрила  по  Кодекса  на  труда. 
Предлаганите изменения на Кодекса на труда  са съобразени с диспозитива на решение 
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на Съда на ЕО, постановено по дело С-506/06  Сабине Майр срещу Бекерай и Кондиторай 
Герхард Фльокнер.

На 14 октомври 2009 г. Комисията по труда и социалната политика, прие на първо 
четене  законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за   Министерството  на 
вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 23.09.2009 г.  Важна 
част от предложените в законопроекта промени е създаването на нов Раздел ІІІа, с който 
се въвеждат изискванията на Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 
2006  г.  за  опростяване  обмена  на  информация  и  сведения  между  правоприлагащите 
органи  на  държавите  -  членки  на  Европейския  съюз.  Рамковото  решение  съдържа 
правила,  гарантиращи  ефективен  и  бърз  обмен  на  информация  и  сведения  между 
правоприлагащите органи на държавите-членки за целите на провеждане на наказателно 
разследване за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления.

На 15.10.2009 г. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 
на  второ  четене  Законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  пощенските 
услуги, № 902-01-19, внесен от Министерски съвет на 11.09.2009 г. Предлаганите със 
законопроекта изменения и допълнения в Закона за пощенските услуги представляват в 
една съществена част отговор на официалното уведомително писмо № С (2009) 4838 от 
25  юли  2009  г.  на  Европейската  комисия  относно  нарушение  №  2009/2146.  Според 
Комисията,  лицензионните изисквания  за  осигуряване  на териториално покритие и за 
извършване на универсалната пощенска услуга на фирми, които желаят да извършват 
пощенски  услуги,  попадащи  в  обхвата  на  универсалната  пощенска  услуга  са 
непропорционални и неоправдани и следователно не отговарят на изискванията на чл. 9 
от  Директива  97/67  ЕО.  В  тази  връзка,  предлаганите  изменения  на  чл.  39  и  53  от 
действащия   Закон  за  пощенските  услуги,  предвиждат  въвеждането  на  два  вида 
индивидуални лицензии, с което се постига ясно разграничение между изискванията към 
пощенския оператор „Български пощи” ЕАД, на когото Законът налага задължение да 
предоставя универсалната пощенска услуга и изискванията към пощенските оператори, 
които извършват услуги, включени в обхвата на  универсалната пощенска услуга, като 
последните не са задължени да имат пълно покритие на територията на цялата страна. 
Законопроектът транспонира и част от изискванията на Директива 2008/6 на Европейския 
парламент и Съвета за изменение на Директива 97/67 ЕО с оглед пълното изграждане на 
вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността, която ще бъде изцяло въведена в 
българското  законодателство  след  изтичането  на  срока  на  държавния  монопол  върху 
резервиран  сектор  от  универсалната  пощенска  услуга  на  31.12.2010г.,  както  допуска 
Директивата. Продължава процесът на либерализиране на пазара на пощенски услуги и 
намаляване на бариерите за навлизане на пазара на нови пощенски оператори.

Новини от България свързани с ЕС
От 2010 г. България усвоява 40 млн. евро от Световната банка за социално 
подпомагане

От  догодина  започва  усвояването  на  заема  от  Световната 
банка по проекта за социално включване на най-уязвимите групи на 
стойност от 40 млн.евро, съобщи министърът на труда и социалната 
политика Тотю Младенов. Средствата са за социално включване на 
най-уязвимите групи, каквито са децата от 0 до 6 години най-вече 
от ромските общности, както и за децата с увреждания. ТУК
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ЕК подготвя удължаване на сроковете за Шенгенския инструмент за България и 
Румъния

Европейската  комисия  в  момента  е  в  процес  на  изготвяне  на 
регламент, който ще позволи на България и Румъния да имат повече време 
за усвояване средствата  по присъединяването към Шенген.  Това съобщи 
външният  министър  Румяна  Желева,  която  представи във  Велинград 
приоритетите на министерството пред дипломатическия корпус в страната, 
предаде „Дневник".

По  думите  й  страната  има  "малък  проблем"  с  усвояването  на  средствата  по 
програмата и затова е поискала от Брюксел да се даде възможност срока за усвояването, 
който иначе би трябвало да приключи до края на годината да бъде удължен с четири 
месеца. 

След като бъде изготвен от ЕК обаче новият регламент трябва да бъде разгледан 
първо от Европейския парламент, а след това и от Съвета. По думите на Желева било 
важно, че по време на срещата между премиера Бойко Борисов и френския президент 
Никола Саркози, Париж е дал подкрепата си за искането на София.

Източник:europa.bg

Договор от Лисабон 

Клаус отстъпва за Лисабонския договор
 Чешкият  президент  Вацлав  Клаус  нямало  да  чака  изборите  във 

Великобритания  и  евентуален  британски  референдум,  за  да  подпише 
Лисабонския  договор,  съобщава  „Франкфуртер  Алгемайне  Цайтунг".  В 
интервю  за  чешкия  ежедневник  „Lidove  noviny"  Клаус  обявил  своята 
готовност  да  приключи процедурата по ратифициране.  Предпоставка за 
това  било,  че  Конституционният  съд  в  Бърно  оценил  положително 
договора и че ЕС се е съгласил с една поискана от него клауза,  която 
изключва  Чехия  от  прилагане  със  задна  дата  на  Хартата  за  основните 
човешки права върху следвоенните конфискации в Чехословакия.

Клаус  каза,  че  ново  ратифициране  на  договора  заради  тази  клауза  не  е 
необходимо, тя може да бъде ратифицирана от 27-те страни-членки както гаранциите за 
Ирландия  например  заедно  с  договора  за  хърватското  присъединяване.  Чешкият 
президент  щял  да  бъде  доволен  от  съответното  одобрение  от  партньорите  в  ЕС. 
Словашкият премиер Роберт Фицо намекна в неделя по чешката телевизия, че неговото 
правителство иска да постигне в ЕС едно подобно изключение за Словакия.

Въпреки че Клаус не намира Лисабонския договор за „добро нещо за Европа, за 
свободата в Европа и за Чешката република", „влакът" бил вече изпуснат и вече било 
толкова късно, че не било възможно да бъде спрян или да бъде върнат, дори и да има 
желание.  Приемането  на  договора  обаче  не  бил  „краят  на  историята"  -  „Спорът  за 
свободата и демокрацията със сигурност ще продължи".

Клаус беше получил през юни ръчнонаписано писмо от консервативния британски 
лидер на опозицията Дейвид Камерън, в което му пишеше да забави подписа си, докато 
консервативните спечелят изборите и се проведе референдум за договора. „Няма и не 
искам да чакам британските избори", каза Клаус. Той можело да направи това, само ако 
те  се  състояха  „в  следващите  дни  или  месеци".  Съвсем  друго  нещо  било  неговото 
убеждение,  че  едно  значително  мнозинство  от  британците  никога  не  биха  одобрили 
договора.

Народно събрание
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Договорът накратко

Източник:europa.bg
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 12.10.2009г.

Микрокредити в отговор на икономическата криза

Икономистът  от  Бангладеш  Muhammad  Yunus  спечели  през 
2006  година  Нобеловата  награда  със  своята  идея  за 
микрокредитиране. Раздаването на микрокредити като стимул 
за предприемчивостта е средство, което може да работи добре 
и за социално слабите в ЕС, смятат евродепутати.  Повече за 

новия проект за микрофинансиране ТУК.

Допълнителна информация :
Докладът на Kinga Göncz 
Предложението на Комисията 

Предстоящи теми в Парламента в областта на вътрешния 
ред и гражданските свободи

Кои  ще  са  приоритетите  през  есента  в  работата  на 
Комисиите  по  граждански  свободи,  правосъдие  и  вътрешни 
работи, по правни въпроси и по петициите? Повече информация 
за това какво се очаква в дневния ред на евродепутатите от 
тези  Комисии,  които  се  занимават  с  граждански  свободи, 
конституционни и правни въпроси, правата на жените, може да 

бъде намерено ТУК.

Допълнителна информация :
Парламентарните Комисии 
Подробности за Лисабонския договор на английски 
Каква да е минималната продължителност на отпуска по майчинство? 
Петициите на граждани до Парламента 

10 неща, които да запомним от двудневната пленарна 
сесия в Брюксел, 7-8 октомври

Референдумът  в  Ирландия  по  Лисабонския  договор  и 
свободата  на  изразяване  в  Италия  са  две от темите,  които 
доминираха на последната  пленарна  сесия  на  ЕП  в  Брюксел. 
Акцентите  в  двудневната  сесия,  събрани  в  10  точки могат  да 

бъдат намерени ТУК.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-61782-292-10-43-901-20091002STO61742-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080922STO37686+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090424STO54408+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/background_page/001-61839-278-10-41-901-20091005BKG61838-05-10-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/home.do?language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/019-62261-292-10-43-902-20091009STO62239-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:BG:PDF
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/pr/788/788970/788970bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-62262-292-10-43-907-20091009STO62240-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/democracy/index_bg.htm
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Допълнителна информация :
Страницата на наградата "Сахаров" 
Темите от пленума в подробности 

 Вторник, 13.10.2009г.

Стаж в Европейския Парламент? Кандидатствайте сега!

Стипендиите  "Robert  Schuman"  са  предназначени  за 
висшисти,  които  искат  да  се  запознаят  с  работата  на 
Европейския Парламент. Петмесечните стажовете се провеждат 
два пъти в годината, като следващите започват през март 2010. 
ТУК

Допълнителна информация :
Стажове и учебни посещения в Европейския парламент 
Асоциация на стажантите в ЕП 

 Сряда, 14.10.2009г.

Jerzy Buzek : "Ще пишем заедно европейската история"

Jerzy  Buzek  бе  избран  за  председател  на 
Европейския  парламент  през  юли.  Той  е  първият 
източноевропеец на този пост. В даденото от него  интервю 
той  заявява,  че  е  напълно  наясно,  че  го  очаква 
изключително  напрегнат  мандат.  Разговорът с  бившия 
министър-председател на Полша и професор по технически 
науки продължава  с  темите за  нарастващата  роля  на 
Европейския парламент, за енергийната солидарност и за 
понятията Запад-Изток в съвременна Европа. ТУК

Допълнителна информация :
Страницата на председателя на ЕП 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Подготовка за транспорта в бъдеще

На заседанието на Съвета от 9 октомври 
транспортните  министри  на  ЕС  проведоха 
публични  разисквания  във  връзка  със 
съобщението на Комисията „Устойчиво бъдеще 
за  транспорта“. Съобщението  има  за  цел  да 
насърчи  обсъждането  на  бъдещата 
транспортна  политика  на  ЕС  от  2010 г.  до 
2020 г. ТУК

За повече информация:

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=406&lang=BG
http://www.ep-president.eu/view/en/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-62264-292-10-43-901-20091009STO62242-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://www.epstage.eu/plugins/content/content.php?content.5
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=CC494FA51F87FF3164A568B94D596895.node1?language=BG&id=147
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-62265-292-10-43-901-20091009STO62243-2009-19-10-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-61783-292-10-43-901-20091002FCS61743-19-10-2009-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sakharov/default_bg.htm


Седмичен бюлетин Брой 37
19.10.2009 г.

Съобщение на Съвета за печата (pdf)
Съобщение на Комисията (pdf)
Излъчване в интернет на публичните разисквания в Съвета
Грипна пандемия: Как да защитим гражданите

На  12  октомври  Съветът  по  здравеопазване  прие 
стратегия за координиран подход на ЕС към грипната пандемия 
H1N1.Съветът разгледа ключови въпроси, сред които наличност 
на ваксини, глобалното сътрудничество и непрекъсваемост на 
основни услуги. ТУК

За повече информация:
Заключения на Съвета Council Conclusions (pdf)

Излъчване  в  интернет  на  пресконференцията  на  Съвета Council  webcast  of  press 
conference

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Улесняване на получаването на наследство

Предложение  за  общи  правила  за  трансграничните 
наследства

Европейците, наследили имущество в друга държава от 
ЕС,  често  биват  въвлечени  в  сложни  административни 
процедури.  Законите  за  наследството  се  различават  в 
отделните страни и често не е ясно коя правна система се 
прилага.

Намирането на изход от административния лабиринт може да струва скъпо и да 
отнеме  много  време.  На  някои  наследници  им  идва  до  гуша  и  просто  изоставят 
имуществото си, намиращо се в друга държава.

Комисията  предлага  опростяването  на  трансграничните  наследствени  права. 
Съгласно предложените правила, живущите в чужбина могат да изберат завещанието им 
да  бъде  изпълнено  според  законите  на  държавата  на  тяхното  гражданство.За  повече 
информация натиснете ТУК

Повече по темата:
Живот в друга страна от ЕС 

Определяне на курса на морската политика и устойчивия риболов

 Предложения за сътрудничество в областта на морското 
наблюдение, за по-голяма роля на ЕС в международното 
морско дело и за устойчив риболов.

Две години след началото на интегрираната морска политика 
на ЕС, Комисията представи първия доклад за напредъка 

.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://ec.europa.eu/news/justice/090702_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/091015_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/justice/091015_bg.htm
http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=&sessionno=2494&lang=EN
http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=&sessionno=2494&lang=EN
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=79&grp=15724&lang=EN&cmsId=339
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=408&lang=BG
http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=2&sessionno=2491&lang=EN
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/09/st11/st11294.bg09.pdf
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=87&grp=15722&lang=BG&cmsId=339
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/press_rel151009_de.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/press_rel151009_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/press_rel151009_fr.html
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Тя определи  също  така  приоритетите  в  тази  сфера  и  направи  предложения за 
засилване на сътрудничеството между страните от ЕС в областта на морското наблюдение 

и за увеличаване на влиянието на Съюза в международното морско дело .
Въпреки че морската политика се изпълнява сравнително отскоро, „тя вече успя да 

промени начина, по който Европа управлява морските си ресурси“, заяви комисарят по 
морското дело Джо Борг.

Повече по темата:
Затягане на мрежата около прекомерния улов на риба 
Попътен вятър 
Бракуване на стари и ръждясали кораби 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Пленарната сесия на Европейския Парламент 19-22 октомври

По време на пленарната сесия на ЕП 19-22 октомври в 
Страсбург евродепутатите ще обсъдят на първо четене бюджета 
на ЕС за 2010 година. Друг акцент на пленарната сесия ще бъде 
дискусия с участието на Съвета и Комисията за това как да се 
помогне  на  най-бедните  страни  в  борбата  с  измененията  на 
климата. За първи път в Парламента ще има отделен един час за 
въпроси към председателя на Комисията José Manuel Barroso.

Кратка информация за основните теми в пленума     
 
Източник: Страницата на Европейския парламент

Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)

Понеделник, 19 октомври 2009 г.

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Дневен ред

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Дневен ред

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Дневен ред

Комисия по петиции
Дневен ред

Комисия по външни работи
Дневен ред
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFET-OJ-20091019-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PETI-OJ-20091019-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20091019-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20091019-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ECON-OJ-20091019-6+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-62272-292-10-43-901-20091009FCS62255-19-10-2009-2009/default_p001c001_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/transport/090311_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/090519_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/agriculture/081114_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/press_rel151009b_de.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/press_rel151009b_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/press_rel151009b_fr.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/press_rel151009c_en.html
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Комисия по развитие
Дневен ред

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 12.10.-16.10.2009 г.

Енергетика
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  OT  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии (във 
връзка  със  Стратегическия  план  за  енергийни  технологии  —  SET-Plan)  - 
COM(2009)519 Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТАДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - Годишно състояние на Евро зоната за 2009 
година - COM(2009)527 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ 
на Армения - COM(2009)531 Досие на документа

Околна среда
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно установяване на позиция, която да 

бъде приета от името на Европейската общност във връзка с предложението за 
приемане на регионални планове за действие с оглед на прилагането на член 15 от 
Протокола относно  опазването  на  Средиземно море  от  замърсяване  от  наземни 
източници и дейности - COM(2009)537 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейската 

общност, на споразумение между Европейската общност и Република Исландия, 
Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно 
допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 
2007 до 2013 г. - COM(2009)525 Досие на документа

Разширяване
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ 

ИНСТРУМЕНТ  ЗА  ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА  ПОМОЩ  (ИПП)  -  МНОГОГОДИШНА 
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2011—2013 г.  -  COM(2009)543 
Досие на документа

Статистика
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането 

на  Регламент  (ЕО)  №  48/2004  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  5 
декември 2003 година относно изготвянето на годишните статистически данни на 
Общността  за  стоманодобивната  промишленост  за  референтните  години 
2003―2009 г. - COM(2009)542 Досие на документа

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3127
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3125
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3122
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3115
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+DEVE-OJ-20091019-2+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG


Седмичен бюлетин Брой 37
19.10.2009 г.

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

10.10.2009 г.   L 267  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  945/2009  на  Комисията  от  9  октомври  2009  година  за 

определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕО) № 946/2009 на Комисията от 8 октомври 2009 година за забрана на 
риболова на сайда в зони IIIa и IV; във води на ЕО от зони IIa, IIIb, IIIc и IIId от 
страна на съдове под флага на Швеция.

 Регламент  (ЕО)  № 947/2009  на  Комисията  от  9  октомври  2009  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/2010 пазарна година.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 

2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на 
дейността  на  институциите  за  електронни  пари  и  за  изменение  на  директиви 
2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО.

 Директива 2009/129/ЕО на Комисията от 9 октомври 2009 година за изменение на 
Директива  76/768/ЕИО  на  Съвета  относно  козметичните  продукти,  с  цел 
адаптиране към техническия прогрес на приложение III към нея.

  
РЕШЕНИЯ

 Решение на Комисията от 9 октомври 2009 година относно финансово участие на 
Общността в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите-
членки за 2009 г. (нотифицирано под номер C(2009) 7592).

 

13.10.2009 г.   L 268  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  949/2009  на  Комисията  от  12  октомври  2009  година  за 

определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕО) № 950/2009 на Комисията от 12 октомври 2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/130/ЕО на Комисията от 12 октомври 2009 година за изменение на 

Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти с цел привеждане 
в съответствие с техническия прогрес на приложение III към нея.

   
РЕШЕНИЯ

 Решение на Съвета от 9 октомври 2009 година относно позицията, която да заеме 
Общността в рамките на Съвета на Международната изследователска група за юта 
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за  удължаване  на  срока  на  Споразумението  за  определяне  на  мандата  на 
Международната изследователска група за юта от 2001 година.

 Решение на Съвета от 9 октомври 2009 година за назначаване на член от Литва и 
заместник-член от Литва в Комитета на регионите.

 Решение на Комисията от 6 октомври 2009 година за определяне на Европейската 
услуга  за  електронно  събиране  на  такса  за  изминато  разстояние  и  нейните 
технически елементи (нотифицирано под номер C(2009) 7547).

 Решение на Комисията от 12 октомври 2009 година за изменение на допълнението 
към  приложение  VI  към  Акта  за  присъединяване  на  България  и  Румъния  по 
отношение  на  определени  млекопреработвателни  предприятия  в  България 
(нотифицирано под номер C(2009) 7637).

 Решение на Комисията от 12 октомври 2009 година за разрешаване пускането на 
пазара  на  мастен  екстракт  от  антарктически крил  Euphausia  superba  като  нова 
хранителна  съставка  по  силата  на  Регламент  (ЕО)  №  258/97  на  Европейския 
парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 7647).

 Решение  на  Комисията  от  12  октомври  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2006/1013/ЕО за предоставяне на дерогация по искане на Германия в съответствие 
с  Директива  91/676/ЕИО  на  Съвета  за  опазване  на  водите  от  замърсяване  с 
нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2009) 7703).

14.10.2009 г.   L 269  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 година за изменение на 

Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от 
Европейската централна банка.

 Регламент  (ЕО)  №  952/2009  на  Комисията  от  13  октомври  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕО) № 953/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 година относно 
веществата, които могат да се добавят за специални хранителни цели в храни за 
специфична хранителна употреба. 

 Регламент  (ЕО)  №  954/2009  на  Комисията  от  13  октомври  2009  година  за 
изменение за сто и четиринадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета 
за  налагане  на  някои  специфични  ограничителни  мерки,  насочени  срещу 
определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата 
на Ал Кайда и талибаните.

 Регламент (ЕО) № 955/2009 на Комисията от 13 октомври 2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

   
РЕШЕНИЯ

 Решение  на  Съвета  от  24  септември  2009  година  за  назначаване  на  член  от 
Испания и заместник-член от Испания в Комитета на регионите.

 Решение на Комисията от 13 октомври 2009 година за приемане на финансово 
решение  в  подкрепа  на  подготвително  действие  по  отношение  на  контролните 
пунктове през 2009 г.

 

15.10.2009 г.   L 270  

РЕГЛАМЕНТИ
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 Регламент  (ЕО)  №  956/2009  на  Комисията  от  14  октомври  2009  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕО)  №  957/2009  на  Комисията  от  14  октомври  2009  година  за 
определяне  на  коефициента  на  разпределение,  приложим  към  заявленията  за 
лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2010 година в 
рамките на някои квоти на ГАТТ.

 Регламент  (ЕО)  №  958/2009  на  Комисията  от  14  октомври  2009  година  за 
определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, 
отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването 
на заявления за износни лицензии за извънквотна захар.

 Регламент (ЕО) № 959/2009 на Комисията от 14 октомври 2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

 Регламент  (ЕО)  №  960/2009  на  Комисията  от  14  октомври  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството.

 Регламент (ЕО) № 961/2009 на Комисията от 14 октомври 2009 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания [Březnický ležák (ЗГУ)].

   
РЕШЕНИЯ

 Решение  на  Комисията  от  9  октомври  2009  година  относно  спецификации  за 
разделителната  способност  и  използването  на  пръстови  отпечатъци  за 
биометрично  установяване  на  самоличността  и  проверка  във  Визовата 
информационна система (нотифицирано под номер C(2009) 7435).

 Решение на Комисията от 14 октомври 2009 година за удължаване на мандата на 
Европейската  група  по  етика  в  науката  и  новите  технологии  и  на  периода  на 
назначение на нейните членове.

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

 Решение ATALANTA/7/2009 на Комитета по политика и сигурност  от 2 октомври 
2009 година за изменение на Решение ATALANTA/2/2009 на Комитета по политика 
и сигурност относно приемане приноса на трети държави към военната операция 
на  Европейския  съюз,  предназначена  да  допринесе  за  възпирането, 
предотвратяването  и  потушаването  на  пиратските  действия  и  въоръжените 
грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) и на Решение АTALANTA/3/2009 на 
Комитета по политика и сигурност относно създаването на Комитет на участващите 
държави  във  военната  операция  на  Европейския  съюз,  предназначена  да 
допринесе  за  възпирането,  предотвратяването  и  потушаването  на  пиратските 
действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta).

16.10.2009 г.   L 271  

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент  (ЕО)  №  962/2009  на  Комисията  от  15  октомври  2009  година  за 

определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

13

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:271:SOM:BG:HTML


Седмичен бюлетин Брой 37
19.10.2009 г.

 Регламент (ЕО) № 963/2009 на Комисията от 15 октомври 2009 година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
октомври 2009 година.

 Регламент (ЕО) № 964/2009 на Комисията от 15 октомври 2009 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания (Raviole du Dauphiné (ЗГУ)).

 Регламент (ЕО) № 965/2009 на Комисията от 15 октомври 2009 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания (Faba de Lourenzá (ЗГУ)).

 Регламент  (ЕО)  №  966/2009  на  Комисията  от  15  октомври  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 657/2008 за определяне на подробни правила за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането 
на  помощ  от  Общността  за  доставяне  на  мляко  и  някои  млечни  продукти  на 
учениците в учебните заведения.

 Регламент  (ЕО)  №  967/2009  на  Комисията  от  15  октомври  2009  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на 
някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР. 

 Регламент  (ЕО)  №  968/2009  на  Комисията  от  15  октомври  2009  година  за 
определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на 
тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Комисията  от  15  октомври  2009  година  за  изменение  на  Решение 

2008/155/ЕО по отношение на периода на прилагането му, както и по отношение 
на някои екипи за събиране и производство на ембриони в Австралия,  Канада, 
Нова Зеландия и САЩ (нотифицирано под номер C(2009) 7730).

 Решение на Комисията от 15 октомври 2009 година относно искането на Словения 
за прилагане на намалени ставки на данъка за превозните средства по член 6, 
параграф 2, буква б) от Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на 
определени инфраструктури (нотифицирано под номер C(2009) 7756). 

 Решение  на  Комисията  от  15  октомври  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2003/467/ЕО по отношение на обявяването на Шотландия за официално свободна 
от туберкулоза по говедата (нотифицирано под номер C(2009) 7790).

16  .10.2009 г.   L 272  

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 13 юли 2009 г.  за подписване и временно прилагане на 

Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една 
страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна.

 Временно споразумение  за  партньорство  между Европейската  общност,  от  една 
страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. септември 2009 г.

Издание за откритията и напредъка със слънчева енергия
PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
ЕС 1525
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120-та среща на интерпарламентарния съюз
120th IPU ASSEMBLY
ЕС 1526

Европейски научни изследвания за образование и обучение
European Research on Education and Training
ЕС 1527

Годишен доклад за 2008 година относно безопасността на храната в ЕС
Better Training for Safer Food
ЕС 1528

Програма за културата за 2007-2013 година
The Culture Programme 2007-2013
ЕС 1529

Издание за приоритетите по време на Шведското председателство на Съвета на
Европейския съюз
The priorities of the European Economic and Social Committee during the Swedish Presidency
of the Council of the European Union
ЕС 1530

Издание за икономически анализи и мониторинг в изследването на политиките
на ЕС
Crest working group report on Industry - Led Competence Centres - Aligning academic/public
research with enterprises and industry needs
ЕС 1531

Издание на Агенцията за защита на основните права в ЕС относно мюсюлманите
Data in Focus Report - Muslims
ЕС 1532

Издание за равенството между половете и как това е транспонирано  в
националното законодателство
EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law
ЕС 1533

Статистическо издание на Eurostat за 2009 година
Europe in figures - Eurostat yearbook 2009
ЕС 1534
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