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Тема на седмицата

Предложени за членове на Комисията Барозу (2009-2014 г.)

José ManuelBarroso 
Председател 
                     

Catherin  e  
Ashton 
Заместник-председател 

Върховен представител на 
Съюза  по  въпросите  на 
външните  работи  и 
политиката на сигурност

Viviane 
Reding 

Заместник-председател 

Правосъдие,  основни 
права и гражданство

Joaquín 
Almunia 
Заместник-председател 

Конкуренция

Siim
Kallas 

Заместник-председател
 
Транспорт

Neelie 
Kroes 

Заместник-председател
 
Цифрови технологии

Antonio 
Tajani 

Заместник-председател 

Промишленост и 
предприемачество

Maroš
Šefčovič 

Заместник-председател 

Междуинституционални 
отношения и 
администрация
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Janez 
Potočnik 

Околна среда

Olli 
Rehn 

Икономически и парични 
въпроси

Andris 
Piebalgs 
Развитие

Michel 
Barnier 

Вътрешен пазар и 
услуги

Androulla 
Vassiliou 

Образование,  култура, 
многоезичие  и  политика 
на младежта

Algirdas 
Šemeta 

Данъчно  облагане  и 
митнически  съюз,  одит  и 
борба с измамите

Karel
De Gucht

Търговия

John  
Dalli 

Здравеопазване  и 
защита  на 
потребителите

Máire
Geoghegan-Quinn 

Научни  изследвания  и 
иновации 

Janusz 
Lewandowski 

Бюджет и финансово 
планиране
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Mar  ia   
Damanaki 

Рибарство и морско дело

Günther
Oettinger 

Енергетика

Johannes 
Hahn 

Регионална политика

Connie 
Hedegaard 

Действия в областта на 
климата

Štefan 
Füle 

Разширияване и 
европейска политика на 
съседство

László 
Andor 

Заетост, социални 
въпроси и социално 
приобщаване

Cecilia
Malmström 

Вътрешни работи

Rumiana
Jeleva 
Международно 
сътрудничество, 
хуманитарна помощ и 
управление на кризисни 
ситуации

Dacian
Cioloş 

Селско стопанство и 
развитие на селските 
райони

                      

За повече информация натиснете ТУК
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Източник: Страницата на Европейската комисия

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 14 декември 2009г. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с 
президента на Европейския съюз Херман ван Ромпой, който е на кратко работно 
посещение в България. 

Годишна работна програма

На  10.12.2009  г.,  на  съвместно  заседание  на  Комисията  по  правни  въпроси  и 
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове  бе разгледано 
предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за компетентността, 
приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в 
областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство и 
рамковата позиция към него. По този начин,  за първи път бе проведена проверка за 
субсидиарност,  след влизането в сила на Договора от Лисабон,  съгласно  процедурата 
предвидена в Протокол № 2,  относно прилагането на принципите за субсидиарност  и 
пропорционалност.След  състоялата  се  дискусия  Комисията  по  правни  въпроси  и 
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове приеха следните 
заключения:

1.  Проектът  за  регламент  следва  да  бъде  подкрепен,  тъй  като  ще  позволи  на 
европейските  граждани  да  планират  по-добре  въпросите,  свързани  с  наследствата  с 
международен  елемент.  Предложението  ще  допринесе  за  избягването  на  успоредни 
производства,  за  признаването  на  съответните  документи  и  решения,  както  и  за 
подобряването на достъпа до информация относно завещанията в държавите-членки на 
ЕС.

2. Предложението за Регламент съответства на принципа на субсидиарност, тъй 
като многообразието на националните разпоредби в тази област затруднява свободното 
движение на европейските граждани в  рамките на ЕС.  Имайки предвид нарастващата 
мобилност  на  европейските  граждани  и  транснационалния  характер  на  въпросите, 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

5

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=240
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=226


Седмичен бюлетин Брой 45
14  ноември 
2009г.

свързани с наследяванията с международен елемент, може да се направи заключение, че 
тези въпроси ще бъдат по-ефикасно регламентирани на ниво Европейски съюз.

3.  Представената  позиция,  съгласно  която  Република  България  принципно 
подкрепя предложението за регламент,  посочвайки,  че е необходимо изясняването на 
определени понятия в текста, съответства на политиката, водена от страната ни в тази 
област и може да бъде одобрена. 

4.  С  цел  да  се  избегнат  различни  тълкувания  е  препоръчително  в  текста  на 
регламента  да  се  даде  определение  на  критерия  за обичайното  местопребиваване.  В 
рамките на преговорите в Съвета, Република България следва категорично да заяви, че 
когато приложимо е българското право, то няма да допусне договор за наследство или 
взаимно завещание.

След  приключване  на  процедурата  по  наблюдение  и  контрол  на  Народното 
събрание,  становището  следва  да  бъде  изпратено  на  Министерския  съвет  и  на 
Европейската комисия.

На 10 декември 2009 г.,  Комисията по бюджет и финанси  разгледа точка 3 от 
Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 
за 2009 г., а именно: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система от страна 
на Общността и за създаване на Европейски съвет за системен риск и Предложение за 
Решение на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка 
във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск. С предложението 
за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно извършването на надзор на 
макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и за създаване на 
Европейски съвет за системен риск се предвижда създаването на Европейски съвет за 
системен риск, който да бъде отговорен за извършването на надзор на макроравнище 
върху финансовата система на Общността. С този акт се създадат правни условия  за 
предотвратяване или намаляване на системните рискове и за избягване на случаите на 
мащабни финансови сътресения. Предложението за Решение на Съвета за възлагане на 
специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на 
Европейския съвет за системен риск има за цел да определи специфичните задачи на 
Европейската централна банка по отношение подпомагане дейността на Европейски съвет 
за  системен  риск.  След  проведеното  обсъждане,  Комисията  по  бюджет  и  финанси 
подкрепи предложенията и позицията на Министерския съвет.

На 10 декември 2009 г.,  Комисията по бюджет и финанси  разгледа точка 3 от 
Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 
за 2009 г., а именно: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на Европейски банков орган; предложение за Регламент на Европейския 
парламент  и  на  Съвета  за  създаване  на  Европейски  орган  за  застраховане  и 
професионално  пенсионно  осигуряване;  предложение  за  Регламент  на  Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари. Въз 
основа  на  препоръките  от  доклад  на  групата  Ларозиер  от  25  февруари  2009  г. 
Европейската комисия публикува комюнике под надслов „Европейски финансов надзор” 
на 25 май 2009 г. В Комюникето се очертава виждането на Европейската комисия  за 
новата  европейска  финансова  надзорна  рамка.  Според  тази  рамка  се  предвижда 
създаването на  Европейски съвет за системен риск, който да оценява рисковете за 
стабилността на финансовата система като цяло, както и за ранно предупреждение за 
системни  рискове.  Предвижда  се  също  така  създаването  на  Европейска  система  за 
финансов надзор, която ще представлява мрежа от националните надзорни институции и 
трите нови Европейски надзорни органа. В заключенията си от месец юни 2009 г. Съвета 
препоръча   да  бъде  създадена  Европейска  система  за  финансов  надзор.  След 
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проведеното  обсъждане,  Комисията  по  бюджет  и  финанси подкрепи предложенията  и 
позицията на Министерския съвет. 

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 9 декември 2009 г.,  Комисията по вътрешна сигурност и обществен  прие на 
второ  четене  Законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  чужденците  в 
Република България, № 902-01-39, внесен Министерски съвет на 2.11.2009 г.. Комисията 
по  вътрешна  сигурност  и  обществен  ред  прие  на  първо  четене  законопроекта  за 
изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 902-01-47, внесен от 
Министерски  съвет  на  18  ноември  2009  г.  В  законопроекта  са  предложени  промени, 
свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за 
борба с измамите.

На 9 декември 2009г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите 
прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и 
телевизията, № 902-01-53, внесен от Министерския съвет на 03.12.2009 г. Предложеният 
законопроект въвежда изискванията на Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета 
относно  координирането  на  някои  разпоредби,  формулирани  в  действащите  закони, 
подзаконови  и  административни  актове  на  държавите-членки,  отнасящи  се  до 
упражняване на телевизионна дейност.  

На  10  декември  2009г.  Комисията  по  околната  среда  и  водите  прие  на  първо 
четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани 
организми,  №  902-01-50,  внесен  от  Министерския  съвет  на  27  ноември  2009  г. 
Законопроектът  цели  привеждане  на  вътрешното  ни  законодателство  в  пълно 
съответствие с Директива 98/81/ЕО на Съвета от 26 октомври 1998 г. за изменение на 
Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в 
контролирани условия и с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от  12 март  2001 г.  относно  съзнателното  освобождаване  на  генетично модифицирани 
организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета.  

На 10 декември 2009 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен  прие на 
първо  четене  Законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  електронните 
съобщения, № 902-01-52, внесен Министерски съвет на 2.12.2009 г. Законопроектът е 
съобразен  с  изискванията  на Директива  2006/24/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с 
предоставянето  на  обществено  достъпни  електронни  съобщителни  услуги  или  на 
обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО.

Новини от България свързани с ЕС

България ще внася 20 000 евро годишно за борба с 
климатичните промени

“От  2011  г.  България  ще  започне  да  прави  годишна 
вноска от 20 000 евро в Световния фонд в помощ на борбата 
на  развиващите  се  страни  с  климатичните  промени”,  обяви 
премиерът Бойко Борисов след приключване на втората сесия 
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на Европейския  съвет  в  Брюксел  на  11  декември  2009г.,  съобщава  правителствената 
пресслужба. 

Страната ни ще направи първата си вноска през 2011 г., тъй като бюджетът за 
следващата година е вече приет от Народното събрание. 

“Сумата  е  символична  на  фона  на  седемте  милиарда  евро,  какъвто  е  общият 
принос  на  Европейския  съюз  към  климатичните  мерки  за  държавите  с  развиваща  се 
икономика,  но  това  е  нашият  начин  да  покажем,  че  сме  солидарни  и,  че  участваме 
активно,  като  партньори,  в  процесите,  които  се  случват  в  глобален  план”,  допълни 
министър-председателят. Той заяви, че е успял да убеди участниците в заседанието в 
необходимостта от гаранции за България за бързото влизане на страната ни в Еврозоната 
и усвояването на средствата по европейските фондове. 

Министър-председателят изрази увереност, че след 2011 г. България би могла да 
увеличи сумата, която отделя, ако икономическите и финансови условия на страната се 
подобрят.

Борисов  съобщи,  че  по  време  на  заседанието  е  разгледана  и  одобрена 
Стокхолмската програма за периода до 2014 г. Документът съдържа три предложения на 
българското правителство, касаещи нашата държава. Това са отлагането с три месеца на 
усвояване средствата по индикативната програма за влизане на България в шенгенското 
пространство, визова реципрочност между държавите от ЕС и трети страни, и желанието 
на страните от Черноморския регион да станат част от международното сътрудничество в 
областта на вътрешния ред и сигурността. И трите предложения на България са приети. 

Премиерът  е  разговарял  лично  с  председателя  на  ЕК  Жозе  Мануел  Барозу  по 
темата за разширяване на шенгенското пространство и е получил уверение, че в началото 
на следващата седмица ще бъдем уведомени за решението на Комисията, но индикациите 
са положителни.

Източник: europa.bg
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в Съвета 

Разширяването на ЕС като мощен стимул

Процесът  на  разширяване  на  ЕС  дава  силен  импулс  за 
осъществяване на политически и икономически реформи в страните 
-кандидатки  за  членство,  като  същевременно  допринася  за 
стабилността  в  Европа.  На  8 декември 2009г. Съветът  по  общи 
въпроси направи преглед на преговорите с Турция и Хърватия, на 

случая с Исландия и на процеса на стабилизиране и асоцииране в Западните Балкани.
Хърватия, Турция и бившата югославска република Македония са кандидатки от 

2005 г.,  но само първите две държави са започнали преговори за присъединяване. На 
всички  държави  от  региона  на  Западните  Балкани  бе  предоставена  европейска 
перспектива. Исландия заяви желанието си за членство по-рано тази година.

Като отчетоха предприетите от Турция положителни стъпки, външните министри 
изтъкнаха,  че  тя  следва  да  ускори  темпа  на  реформите  и  да  положи  допълнителни 
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усилия, за да може да изпълни докрай критериите от Копенхаген за членство в ЕС, по-
специално условията, които се прилагат за всички кандидати.

Преговорите  за  членство  с  Хърватия навлизат  вече  в  заключителната  си  фаза. 
Осъществяването  на  реформите,  които  все  още  предстоят,  както  и  изпълнението  на 
всички изисквания за членство, ще бъдат от решаващо значение, ако страната желае да 
постигне целта си за приключване на преговорите следващата година.
Исландия има предимството, че е тясно интегрирана с ЕС благодарение на членството си 
в  Европейското  икономическо  пространство  и  в  Шенгенското  пространство.  Съветът 
постигна съгласие да направи оценка на кандидатурата на страната, след като Комисията 
представи становището си по въпроса.

Вследствие на положените от Сърбия усилия в сътрудничество с Международния 
трибунал  за  бивша  Югославия,  Съветът  реши  да  започне  да  прилага  Временното 
споразумение между ЕС и Сърбия възможно най-скоро.

Съветът потвърди отново пълната си подкрепа за европейската перспектива на 
страните  от  Западните  Балкани.  Той  припомни,  че  след  като  отбелязват  убедителен 
напредък  в  икономическите  и  политическите  реформи  и  изпълняват  необходимите 
условия  и  изисквания,  останалите  потенциални  кандидатки  от  Западните  Балкани  би 
следвало, в зависимост от постиженията си, да получат статута на страни кандидатки, 
като крайната цел е членството в ЕС.
 
 

Облекчаване на тежестта върху пациентите,  страдащи 
от Алцхаймер

Приблизително 8,6 милиона души в Европа страдат от 
невродегенеративни  заболявания,  като  на  едно  от  първите 
места  е  болестта  на  Алцхаймер.  Предвид  по-високата 
продължителност  на живота,  очаква  се  до  2020 г.  броят  на 
страдащите от болестта да се покачи рязко. За да се облекчи 

тежестта върху пациентите, техните семейства и лицата, грижещи се професионално за 
тях,  както  и  върху  националните  системи  на  здравеопазване,  на  3 декември  2009г. 
Съветът по конкурентоспособност даде старта на инициатива за съвместно планиране в 
областта на борбата с тези заболявания.

Държавите-членки  на  ЕС  отчитат  необходимостта  от  национални  планове  за 
болестта  на  Алцхаймер  и  свързаните  с  нея  разстройства.  Последиците  от  тези 
заболявания обаче имат такива измерения, че никоя държава не би могла да се справи 
сама с проблема.

От  друга  страна,  осъществяването  на  координирани  европейски  действия  под 
формата на съвместно планиране на изследванията в областта на тези заболявания, ще 
спомогне  за  намаляване  на  фрагментацията  на  научните  изследвания  и  ще  насърчи 
обединяването  на  умения,  знания  и  ресурси.  Това  ще  даде  тласък  на  научните 
изследвания  в  областта  на  профилактиката,  диагностиката  и  лечението  на  тези 
разстройства  и  ще  облекчи  тежестта  върху  пациентите,  лицата,  грижещи  се 
професионално за тях, и обществото.

Като  първа  стъпка  държавите-членки  трябва  да  разработят  обща  визия  за 
европейско научно-изследователско сътрудничество в тази конкретна област и програма 
за стратегически научни изследвания със средносрочни и дългосрочни цели. Комисията 
ще подкрепи изпълнението на инициативата.

Инициативата за съвместно планиране е нов инструмент за по-добро координиране 
на националните изследвания и политиките за развитие.

Освен че стартираха пилотния проект срещу болестта на Алцхаймер, министрите 
приветстваха  първия  набор  от  теми,  определени  от  експертна  група,  за  бъдещите 
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инициативи  за  съвместно  планиране.  Така  ще  се  отговори  на  основните  бъдещи 
предизвикателства пред обществото в областта на:
• селско стопанство, продоволствена сигурност и изменение на климата
•  здравеопазване,  храни  и  профилактика  на  заболяванията,  свързани  с  режима  на 
хранене
• културно наследство, изменение на климата и сигурност.

Енергийна ефективност: задължителни правила и по-
интелигентни алтернативи

По-строгите  правила  на  ЕС  ще  повишат  енергийната 
ефективност на жилищата и ще позволят на потребителите да избират 
по-благоприятни за климата алтернативи, благодарение на по-ясното 
етикетиране. Постигнатото  от  Съвета  и  Европейския  парламент 
съгласие по пакета за енергийна ефективност отправя силно послание 
към преговарящите по въпросите на климата в Копенхаген.

Понастоящем  сградите  представляват  40 %  от  цялостното 
потребление  на  енергия  в  ЕС.  Съгласно  новата  директива  всички  нови  постройки, 
изградени след 2020 г., трябва да отговарят на енергийни стандарти за „почти нулево 
потребление“. Те ще използват минимално количество енергия, произведена до голяма 
степен от възобновяеми източници. Публичният сектор ще поеме водеща роля, тъй като 
обществените сгради трябва да постигнат тази цел по-рано, до края на 2018 г.

Новата директива за енергийното етикетиране ще разшири обхвата на предишната 
директива. Най-високите категории ще продължат да се обозначават с тъмнозелено и А. В 
случаите, когато повечето продукти на пазара вече са от най-високите класове, могат да 
се добавят най-много още три групи, A+, A++ и A+++. В бъдеще етикетът трябва да се 
поставя не само върху използващи енергия стоки, но и на всеки продукт, който оказва 
значително въздействие върху енергоспестяването, например прозорците. В тази област 
публичният сектор също следва да даде пример, като закупува единствено продукти от 
класовете с най-добри характеристики.

Третата част от пакета, която вече беше официално одобрена, е регламент относно 
етикетирането на гуми. От ноември 2012 г. на новите гуми задължително ще присъства 
информация  относно  горивната  ефективност,  сцеплението  с  влажна пътна настилка  и 
нивата на шум.

На заседанието на Съвета от 7 декември 2009г. министрите на енергетиката от ЕС 
взеха  под  внимание  постигнатия  напредък  при  финализирането  на  пакета.  Неговото 
приемане  ще  бъде  отложено  за  началото  на  2010 г.  поради  правните  изменения, 
необходими след влизането в сила на Договора от Лисабон.
 
Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

7,2 млрд. евро: ЕС вдига залога за борбата с 
изменението на климата
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На срещата на върха лидерите на ЕС обещаха 7,2 млрд. евро помощ за борбата с 
изменението  на  климата  и  взеха  решение  за  отделяне  на  средства  за  финансовата 
реформа

Европейските лидери обещаха да отделят общо 7,2 млрд. евро през следващите 
три години, за да помогнат на по-бедните държави да се борят с изменението на климата, 
като се надяват това да повиши шансовете за постигане на споразумение в Копенхаген. 

Освен  че  спорят  за  ограничаването  на  емисиите  на  парникови  газове, 
преговарящите на конференцията на ООН в датската столица се опитват да решат кой ще 
поеме разходите за проектите за адаптиране към изменението на климата в развиващите 
се страни. 

На среща през октомври европейските лидери се съгласиха, че всяка година до 
2013 г. ще е необходимо международно публично финансиране в размер на 5—7 млрд. 
евро  и  дори  повече  в  дългосрочен  план.  Те  се  съгласиха  да  участват  в  общото 
финансиране, ако и други държави направят това. 
За повече информация натиснете ТУК

Плодове, не мазнини

Кампанията на ЕС за здравословно хранене е насочена към 
децата.

Три  пътуващи  изложения,  посветени  на  ползите  от 
здравословното  хранене,  обиколиха  няколко  страни  от  ЕС  тази 
есен, като представиха предимствата на плодовете, зеленчуците и 

млечните продукти пред общо 17 000 души. Още по-важно е, че средната възраст на по-
голямата част от аудиторията бе между 8 и 12 г.

Децата с наднормено тегло са все по-голям проблем в Европа. Според ЕС 22 млн. 
деца са с наднормено тегло. 5 млн. от тях страдат от затлъстяване, като броят им се 
увеличава с 400 000 годишно.
За повече информация натиснете ТУК

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 07.12.-10.12.2009 г.

Борба с измамите
⇒ Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на 

Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумение за сътрудничество 
между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Княжество 
Лихтенщайн, от друга страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности 
във  вреда  на  техните  финансови  интереси  и  за  гарантиране  на  обмен  на 
информация по данъчни въпроси - COM(2009)644 Досие на документа

⇒ Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на 
Европейския съюз, на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и 
неговите  държави-членки,  от  една  страна,  и  Княжество  Лихтенщайн,  от  друга 
страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във вреда на техните 
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финансови  интереси  и  за  гарантиране  на  обмен  на  информация  по  данъчни 
въпроси - COM(2009)648 Досие на документа

⇒ Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на 
Европейския съюз, на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и 
неговите  държави-членки,  от  една  страна,  и  Княжество  Лихтенщайн,  от  друга 
страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във вреда на техните 
финансови  интереси  и  за  гарантиране  на  обмен  на  информация  по  данъчни 
въпроси - COM(2009)648 Досие на документа

Бюджет
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 

мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост - COM(2009)660 Досие 
на документа

Данъчно облагане и митнически съюз
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която ще бъде взета от 

Европейския съюз по отношение на предложението за изменение на приложение А 
към Споразумението между Европейската общност и правителството на Китайската 
народна  република  относно  прекурсори  на  наркотични  вещества  и  относно 
вещества,  често  използвани  при  незаконното  производство  на  наркотични  или 
психотропни вещества - COM(2009)653 Досие на документа

Енергетика
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 

параграф 2,  втора алинея от  Договора за ЕО относно обща позиция на Съвета 
относно  приемането  на  изменено  предложение  за  Регламент  на  Европейския 
парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната 
ефективност  и  на  други  съществени  параметри  -  COM(2009)642 Досие  на 
документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  - 

ПРЕГЛЕД  НА  ДИРЕКТИВАТА  ОТНОСНО  ДИСТАНЦИОННАТА  ТЪРГОВИЯ  НА 
ПОТРЕБИТЕЛСКИ  ФИНАНСОВИ  УСЛУГИ  (2002/65/ЕО)  -  COM(2009)626 Досие  на 
документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Мобилизиране на частни и публични инвестиции за възстановяване и 
дългосрочно структурно изменение — развиване на публично-частни партньорства 
- COM(2009)615 Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ РАБОТЕН  ДОКУМЕНТ  НА  КОМИСИЯТА  -  КОНСУЛТАЦИЯ  ОТНОСНО  БЪДЕЩАТА 

СТРАТЕГИЯ „ЕС 2020“ - COM(2009)647Досие на документа

Образование и култура
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Ключовия умения в променящ се свят - Проект на съвместен доклад 
на  Съвета  и  на  Комисията  за  2010  г.  относно  напредъка  по  изпълнението  на 
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работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ - COM(2009)640 Досие на 
документа

Регионална политика
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - 20-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА 

СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2008г.) - COM(2009)617 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Ключови послания от доклада „Заетостта в Европа“ 

за 2009 г. - COM(2009)639 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

08.12.2009 г. L 321

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1193/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за поправка 

на регламенти (ЕО) № 1762/2003, (ЕО) № 1775/2004, (ЕО) № 1686/2005 и (ЕО) 
№ 164/2007 и за определяне на размера на налога върху производството в сектора 
на захарта за пазарните години 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006.

 Регламент  (ЕО)  №  1194/2009  на  Комисията  от  30 ноември  2009 година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 за определяне на правила за прилагане 
на  сертифициране  за  летателна  годност  и  за  опазване  на  околната  среда  на 
въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както 
и за сертифициране на проектантски и производствени организации.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 26 ноември 2009 година относно позицията, която да бъде 

взета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното 
споразумение с града-държава Ватикан.

 Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за сключване на споразумението 
между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за 
краткосрочно пребиваване.

 Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за сключване на споразумението 
между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим 
за краткосрочно пребиваване.

 Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за сключване на споразумението 
между  Европейската  общност  и  Барбадос  за  отмяна  на  визовия  режим  за 
краткосрочно пребиваване.

 Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за сключване на споразумението 
между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим 
за краткосрочно пребиваване.

 Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за сключване на споразумението 
между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за 
краткосрочно пребиваване.

 Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за сключване на споразумението 
между  Европейската  общност  и  Федерация  Сейнт  Китс  и  Невис  за  отмяна  на 
визовия режим за краткосрочно пребиваване.

Народно събрание
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09.12.2009 г. L 322

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1197/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за изменение 

на Регламент (ЕО) № 2115/2005 за установяване на план за възстановяването на 
черната писия в рамките на Организацията за риболов в северозападната част на 
Атлантическия океан.

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2009/139/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  25 ноември 

2009  година  относно  регламентираните  обозначения  на  дву-  или  триколесните 
моторни превозни средства.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 26 ноември 2009 година относно позицията, която да бъде 

взета от Европейската общност по отношение на предоговарянето на паричното 
споразумение с Република Сан Марино.

10.12.2009г. L 323

ДИРЕКТИВИ
 Директива  2009/157/ЕО  на  Съвета  от  30 ноември  2009  година  относно 

чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък.

РЕШЕНИЯ 
 Решение на Съвета  от  30 ноември 2009 година за  изменение  на Решението  на 

Изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция от 1990 г., 
за  изменение  на  Финансовия  регламент  относно  разходите  по  въвеждането  и 
експлоатацията  на  техническата  поддръжка  на  Шенгенската  информационна 
система.

 Решение  на  Съвета  от  30 ноември  2009  година  за  изменение  на  Решение 
2000/265/ЕО на Съвета от 27 март 2000 г. за съставяне на финансов регламент, 
уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник генералния 
секретар  на  Съвета  на  сключени от  него,  в  качеството  му на  представител на 
определени  държави-членки,  договори,  свързани  с  изграждането  и 
функционирането  на  комуникационната  инфраструктура  на  Шенгенското 
пространство — „Sisnet“.

10.12.2009 г. L 324

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1185/2009на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 

2009 година относно статистиката за пестициди.
 Регламент  (ЕО)  № 1186/2009  на  Съвета  от  16 ноември  2009 година  за 

установяване на система на Общността за митнически освобождавания.
11.12.2009 г. L 325

РЕШЕНИЯ
 Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за 

мобилизиране  на  средства  от  Европейския  фонд  за  приспособяване  към 
глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 
17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление.
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 Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за назначаване на член от Италия в 
Комитета на регионите.

12.12.2009 г. L 327

РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1212/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за определяне 

за риболовната 2010 година на ориентировъчните цени и общностните цени на 
производител за определени рибни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000.

РЕШЕНИЯ

 Решение  на  Комисията  от  13 юли  2009  година  относно  схемите  за  държавни 
помощи C 6/04 (ex NN 70/01) и C 5/05 (ex NN 71/04), приведени в действие от 
Италия  в  полза  на  производителите  на  парникови  култури  (освобождаване  от 
акцизи върху газьол, използван за отопление на парници).

 Решение на Комисията от 13 юли 2009 година относно реформата на начина на 
финансиране  на  пенсионната  схема  на  RATP  (държавна  помощ  C 42/07  (ex  N 
428/06))  която  Франция  възнамерява  да  приведе  в  действие  в  полза  на  RATP 
(Парижката компания за градски транспорт).

Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени през м. ноември 2009 г.

Запознаване на обществото с науката и политиката на технологиите
Embedding society in science&technology policy
ЕС 1541

Доклад за политиката на конкуренцията за 2008г.
Report on Competition Policy – 2008
ЕС 1542

Издание на Европейската агенция за безопасност на работното място относно
заетостта, здравето и безопасността в училищата в ЕС
OSH in the school curriculum:requirements and activities in the EU Member States
ЕС 1543

Годишен доклад относно развитието и приложението на външните политики на
ЕС за 2008г.
Annual report on the European Community's development and external assistance policies and
their implementation in 2008
ЕС 1544

Годишен доклад относто евро зоната за 2009г.
Annual Report on the Euro Area – 2009
ЕС 1545

Ръководство за обучение на средните и малките предприятия
Guide for training in SMEs

Народно събрание
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15

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2009&serie=L&textfield2=327&Submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&ihmlang=bg


Седмичен бюлетин Брой 45
14  ноември 
2009г.

ЕС 1546
ЕС 1547
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