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Тема на седмицата

Какво представлява Денят на Европа?

9 май - „Ден на Европа“

На 9 май 1950 г. е направена първата стъпка към създаването на Европейския 
съюз.

На този ден в Париж, на фона на опасността от Трета световна война, която би 
погълнала цяла Европа, френският министър на външните работи Робер Шуман прочита 
пред  международната  преса  декларация,  в  която  се 
призовават Франция, Германия и други европейски страни 
да обединят производството си на въглища и стомана като 
„първа стъпка към европейска федерация“.

Той  предлага  да  бъде  създадена  наднационална 
европейска  институция,  която  да  управлява 
въгледобивната  и  стоманодобивната  индустрия  -  сектор, 
който по това време е бил в основата на военната мощ.

Страните, към които той отправя призива си, почти 
са  се  били  унищожили  взаимно  в  ужасен  конфликт, 
оставил след себе си чувството на материално и морално опустошение.

Затова всичко започва на този ден. Затова на срещата 
на лидерите на ЕС в Милано през 1985 г. е взето решение 9 
май да се чества като „Ден на Европа“.

Всяка страна, избрала демократично да се присъедини 
към Европейския съюз, подкрепя неговите основни ценности 
– мир и солидарност.

Тези  ценности  намират  израз  в  икономическо  и 
социално  развитие  с  екологични  и  регионални  измерения, 
които  гарантират  достоен  жизнен  стандарт  на  всички 

граждани.
Въпреки че Европа съществува от векове, елементите, които са я обединявали при 

отсъствието  на  правила  и  институции  в  миналото,  са  били  недостатъчни,  за  да 
предотвратят ужасни трагедии.

Интеграцията на Европа няма да стане факт за един ден или дори за няколко 
десетилетия.  Все  още  има  много  недостатъци  и  очевидни  несъвършенства.  Проектът, 
започнат  непосредствено  след  Втората  световна  война,  е  все  още  нов.  В  миналото 
усилията за Европейски съюз са се основавали на доминирането на една група над друга.

Тези опити не биха могли да издържат дълго време, защото покорените са имали 
само едно желание: да си върнат свободата.

Днешната  амбиция  е  напълно  различна:  да  се  изгради  Европа,  уважаваща 
свободата и идентичността на всички нейни граждани. Само чрез обединяване на нейните 
народи Европа би могла да вземе в ръце съдбините си и да играе положителна роля в 
света.
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Европейският съюз служи на своите граждани. Въпреки че запазват специфичните 
си ценности, обичаи и език, европейските граждани би трябвало да се чувстват удобно и 
спокойно в своя „европейски дом“.

Декларацията от 9 май 1950 г.

Източник: Страницата на Европейската комисия

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На  27  април  2010  г.  по  инициатива  на 
председателя  на  комисията  по  здравеопазване 
Лъчезар  Иванов,  депутати,  представители  на 
изпълнителната  власт, на  неправителствени 
организации  и  здравни  експерти,  участваха  в 
парламента,  в  кръгла  маса  посветена  на 
Европейската  имунизационна  седмица.  За 
повече информация ТУК.

На 28 април 2010 г.Р под патронажа на 
председателя на Народното събрание Цецка Цачева в София се състоя Международно 
състезание по право на Европейския съюз. За повече информация ТУК.

На 27 и 28 април 2010г. депутати от Комисията по 
европейска интеграция в  парламента на Косово бяха на 
посещение в Народното събрание по линия на  TAIEX.  По 
време  на  визитата  им  те  се  срещнаха  с  Комисията  по 
европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските 
фондове,  Комисията по външна политика и отбрана. Бяха 
проведени  срещи  и  с  главния  секретар  на  Народното 
събрание  г-н  Иван  Славчов,  както  и  с  дирекция 
“Законодателна дейност и европейско право”. Най-младата 
депутатка  в  българския  парламент  Калина  Крумова, 
проведе  индивидуална  среща  с  най-младия  член  и  на 

косовския парламент Njomza Emini.
Двете  разговаряха  и  за  предизвикателствата  да  бъдеш  член  в  Комисията  по 

европейските въпроси в парламентите си.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

3

http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=2023
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=2022
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=2022
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_bg.htm


Седмичен бюлетин Брой 17
3 май 2010г.

Годишна работна програма 

Доклади по Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2009 г.)

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС

Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 28 април 2010г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове  прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
Комисията за финансов надзор, № 054-01-35/21.04.2010 г.  – внесен от Стоян Мавродиев 
и група народни представители.

Със  законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  Комисията  за 
финансов  надзор  се  предвиждат  мерки  за  прилагането  на  Регламент  (ЕО)  № 
1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно 
агенциите за кредитен рейтинг.

Новини от България свързани с ЕС

България ще поиска още една отстъпка от ЕК за 
енергетиката

Страната  ни  ще  поиска  още  една  отстъпка  от 
Европейската  комисия  за  енергийния  сектор  -  да  бъде 
удължен  след  2012  година  срокът  за  изпълнение  на 
екоизискванията  от  страна  на  предприятията,  съобщава 
БНР. 

Ако Брюксел не разреши, някои предприятия, сред 
които и "Брикел" в Гълъбово, ще бъдат спрени. 

Топлоелектрическите  централи  имат  задължение  до  края  на  2012  година  да 
внедрят технологии, с които да се намали замърсяването на околната среда. 

Източник: europa.bg 
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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=240
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3446
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2010&lng=bg
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 26 април 2010г.

José Ingnacio Salafranca предупреждава, че ЕС губи позициите си в 
Латинска Америка

Преди  срещата  на  ЕС  с  Латинска  Америка  в  Мадрид  европейските 
депутати  обсъдиха  статуквото  и  новите  приоритети  относно 
взаимоотношенията  на  двата  региона.  ЕС,  който  в  момента  е  основният 
инвеститор  за  развитието  на  Латинска  Америка,  губи  своите  позиции, 
предупреждава  докладчикът  José  Ingnacio  Salafranca  (ЕНП,  Испания), 

призовавайки настоятелно да се предприемат действия. За повече информация натиснете 
ТУК.

 Вторник, 27 април 2010г.

Нови закони за самостоятелно заетите шофьори?

Трябва ли независимите шофьори да се съобразяват със същите 
правила  като  шофьорите  наети  от  компании?  Трябва  ли  ЕС  да 
определи  граници  на  работното  им  време?  Десноцентристките 
политически групи обикновено се противопоставят на създаването 

на  нови  регулации,  докато  лявоцентристките  ги  подкрепят.  Повече  за  дискусията 
натиснете ТУК.

 сряда, 28 април 2010г.

De Veyrac за авиационната сигурност:"Европейските граждани не са 
сами"

Christine De Veyrac (ЕНП, Франция) представи работния си доклад в 
Комисията  по  транспорт  и  туризъм, в  сряда,  28 април  2010г.  относно 
разследването и предотвратяването на инциденти в гражданската авиация. 
Докладът й цели да подобри правата на жертвите и техните семейства в 
случай на инцидент. За повече информация натиснете ТУК.

Какви  са  поуките  от  затварянето  на  въздушното 
пространство?

Координирането  на  въздушното  пространство  в  Европа  е 
изключително  трудно,  имайки  предвид  съществуването  на  27 
държави  членки на ЕС.  Европейските  депутати призовават  към 
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/062-73459-116-04-18-910-20100426STO73420-2010-26-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/062-73455-116-04-18-910-20100426STO73407-2010-26-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/030-73454-116-04-18-903-20100426STO73406-2010-26-04-2010/default_bg.htm
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създаването  на  "Единно  европейско  небе"  и  развитието  на  истинска  европейска 
железопътна мрежа. За повече информация натиснете ТУК.

 Четвъртък, 29 април 2010г.

Frank De Winne: "Аз вярвам в Европа"

Фламандецът  Frank  De  Winne  (Белгия)  е  първият 
европейски командир на Международната космическа станция 
(МКС). Той, Roman Romanenko (Русия) и Robert Thirsk (Канада) 
призоваха европейските граждани да участват в европейските 
избори и бяха в ЕП, за да представят Европейското аматьорско 
радио. За повече информация натиснете ТУК.

За  да  разберем  по-добре  рисковете,  трябва  да  има  по-голяма 
прозрачност

Дериватите, сложни финансови продукти, използвани от финансови и 
нефинансови институции, за да намалят рисковете, грозящи дейностите им, 
могат  парадоксално  да  увеличат  рисковете  в  света  на  финансите. 

Участниците в изслушването на Комисията по икономически и парични въпроси на 27 
април 2010г.  се  съгласиха,  че е необходима по-голяма прозрачност  по отношение на 
пазара на деривати, за да бъде разрешен този проблем. За повече информация натиснете 
ТУК  .  

Guterres: Основните проблеми на бежанците идват от околната 
среда и бедността

10  млн.  души живеят  в  бежански  лагери  -  това  е  повече  от 
населението  на  няколко  малки  европейски  държави,  взети  заедно. 
António Guterres е Върховния комисар на ООН за бежанците и оглавява 

организация,  която  се  грижи  за  лицата  без  гражданство  от  Афганистан,  Пакистан, 
Палестина, Конго, Ирак и др. Повече за интервюто снего след като се срещна с Комисията 
на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 28 април 2010г., вижте 
ТУК  .  

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

ЕС  е  готов  за  нови  преговори  относно  предаването  на 
банкови данни

На  23 април  2010г.  Съветът  по  правосъдие  и  вътрешни 
работи  постигна  съгласие  за  мандат  за  започване  на  нови 
преговори по споразумение между ЕС и САЩ относно предаването 
на банкови данни съгласно Програмата на САЩ за проследяване 
на финансирането на тероризма (TFTP). Наред с това да съдейства 

на  Министерството  на  финансите  на  САЩ  да  установява,  проследява  и  преследва 
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/022-73462-116-04-18-902-20100426STO73424-2010-26-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-73458-116-04-18-907-20100426STO73416-2010-26-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/057-73460-116-04-18-909-20100426STO73421-2010-26-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/062-73457-116-04-18-910-20100426STO73413-2010-26-04-2010/default_bg.htm
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заподозрени  терористи  и  лица,  които  им  предоставят  финансиране,  окончателното 
споразумение трябва също така да предоставя най-високо равнище на защита на личните 
данни на гражданите на ЕС. За повече информация натиснете ТУК.

Преглед на мисиите за мир на ЕС

На 26 април, по време на съвместното си заседание (известно 
също  като  „jumbo  session“)  външните  министри  и  министрите  на 
отбраната  направиха  преглед  на  политиката  и  действията  на  ЕС  в 
областта  на  общата  политика  за  сигурност  и  отбрана  (ОПСО).  За 
повече информация натиснете ТУК.

Политическо  съгласие  относно  европейската  дипломатическа 
служба

На  26 април  министрите  на  външните  работи  постигнаха 
политическо  съгласие  относно  предложението  за  създаване  на 
Европейска  служба  за  външна  дейност  (ЕСВД).Тя  ще  действа  като 
дипломатическа служба на ЕС, като ще включва делегации на Съюза в 
трети страни. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

По-екологични автомобили в Европа

На 28 април 2010г. Комисията обяви планове за подпомагане 
на развитието на мрежа от публично достъпни високоволтови станции 
за  зареждане  на  електрически  автомобили.  Тя  цели  да  изготви 
европейски стандарти за безопасност и технически стандарти за тези 

станции до 2011 г.
Този  план  е  част  от  мащабна  нова  стратегия  за  повече  „екологично  чисти“ 

автомобили  на  пазара,  което  се  смята  за  решаваща  стъпка  към  съживяване  на 
автомобилната  промишленост  и  намаляване  на  зависимостта  на  Европа  от  петрола. 
Подходът  насърчава  икономичните  бензинови  автомобили,  както  и  електрическите 
автомобили и моделите, които работят с природен газ, биогорива и водород.

Комисарят по промишлеността Антонио Таяни казва, че автомобилната индустрия е 
навлязла в „решителна“ за бъдещия  ѝ успех фаза. Стратегията постига точния баланс 
между икономическа конкурентоспособност и екологични цели, заяви той.

Светът е на прага на автомобилна революция, като през следващите години се 
очаква силно повишаване на световното търсене на екологично чисти коли. Тенденцията 
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отразява опасенията във  връзка  с  въздействието на традиционните автомобили върху 
глобалното затопляне,  признаците на изчерпване на петрола и -  в ЕС и някои други 
индустриално развити региони - зависимостта от чуждестранния петрол.

Нарастващото търсене на чисти и икономични автомобили е огромна възможност за 
индустрията, излизаща от най-тежката криза от десетилетия. Политиците и експертите 
обаче  са  съгласни,  че  без  последователен  подход  и  силна  координация  между 
заинтересованите страни стартът на екологично чистия транспорт в Европа може да е 
труден.

Електрическите коли заемат важно място в стратегията, тъй като ЕС вече въведе 
стандарти за останалите автомобили, които използват алтернативни горива. Освен това 
технологични  пробиви  като  акумулатори,  които  издържат  по-дълго,  направиха 
електрическите коли по-привлекателни за потребителите и може би те са по-близо до 
масовите продажби, отколкото някои от техните екологично чисти конкуренти.

Няколко страни от ЕС - главно Франция, Испания, Германия, Португалия и Дания - 
се  стремят  към  масов  електрически  транспорт,  като  в  някои  случаи  стимулират 
потребителите с данъчни облекчения и бонуси. Потребителите обаче биха могли да бъдат 
отблъснати, ако например щепселите и контактите за зареждане не са стандартни в цяла 
Европа.

На транспорта се пада около една четвърт от емисиите на въглероден диоксид 
(основният газ с парников ефект) в ЕС. През миналата година търсенето на автомобили с 
възможно  най-ниски  емисии  на  CO2  нарасна  с  59  %  в  ЕС,  което  е  най-голямото 
увеличение досега.

Източник: Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския съюз  

На 8 и 9 май 2010г. – Ден на отворените врати в Европейските институции

Инициативи на ЕС 

Дискриминацията в центъра на вниманието

Ежегоден  конкурс  на  ЕС  отличава  журналистиката,  която 
хвърля  светлина  върху  свързаните  с  дискриминацията  въпроси  в 
Европа.

Около  16%  от  европейците,  участвали  в  неотдавнашно 
проучване  на  ЕС,  заявяват,  че  най-малко  веднъж  са  били 
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жертви  на  дискриминация  през  изминалата  година.  Резултатите  подсказват,  че 
дискриминацията  е  широко  разпространен  проблем  и  не  е  ограничена  само  до 
малцинствата.

В ЕС действат множество правила срещу дискриминацията, като първият закон за 
равенство между половете е от 1957 г.  През 2000 г.  Съюзът прие новаторски закони 
срещу дискриминацията на  работното  място въз основа на раса,  етнически произход, 
религия,  увреждания,  възраст  и  сексуална  ориентация.  Бе  забранена  и  проявата  на 
расови и етнически предразсъдъци в областта на образованието, социалната сигурност, 
здравеопазването и достъпа до стоки и услуги, включително жилища.

Но  за  да  са  ефективни  законите,  хората  трябва  също  така  да  познават  и  да 
отстояват своите права. Медиите могат да допринесат за повишаване на осведомеността и 
с наградата за журналистика се отличават именно хората, които правят това.
За  шеста  поредна  година  журналисти  от  цяла  Европа  изпратиха  свои  материали, 
посветени  на  дискриминацията,  до  жури  в  своята  страна.  Статиите  трябваше  да  са 
публикувани  във  вестници,  списания  или  интернет  издания.  Всяко  национално  жури 
определи победителя за съответната страна, а крайното решение бе взето от независимо 
жури  от  медийни  специалисти  и  експерти.  Победителите  бяха  обявени  днес  от 
комисаря по правосъдие Вивиан Рединг, която също така даде началото на тазгодишния 
конкурс.

Тъй като ЕС обяви 2010 г.  за  година на борбата с  бедността,  беше връчена и 
допълнителна  награда  за  материал,  показващ  най-добре  връзката  между  паричните 
затруднения и дискриминацията.
Наградата за журналистика е една от многото дейности в рамките на продължаващата 
кампания срещу дискриминацията, чрез която се насърчават партньорствата и обмена на 
информация в ЕС. От нейното началото през 2003 г. досега са проведени конкурси за 
плакати  и  снимки,  конференции  и  спортни  прояви.  Методите  на  кампанията  са 
разнообразни, но целта ѝ е ясна - да се стимулира дискусията за дискриминацията и за 
това как равенството и многообразието са от полза за всички нас.

Борба с дискриминацията   
Агенция на Европейския съюз за основните права   

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 26.04.-30.04.2010 г.

Бюджет
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 
съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 
г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление (EGF/2010/000 TA 2010 — техническа помощ по 
инициатива на Комисията) - COM(2010)182 Досие на документа

⇒ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 4 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - РАЗХОДНА 
ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“ - COM(2010)169 Досие 
на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
техническата  корекция  на  финансовата  рамка  за  2011  г.  в  съответствие  с 
промените в БНД, включително корекцията на сумите, разпределени от фондовете 
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в подкрепа на сближаването за държавите-членки, чийто действителен БВП се е 
отклонил от разчетите за БВП за периода 2007—2009 г. - COM(2010)160 Досие на 
документа

Енергетика
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  относно 

изпълнението  на  Европейската  енергийна  програма  за  възстановяване  - 
COM(2010)191 Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  определяне  на правилата  за  внос  от 

Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, 
бодлокожи,  ципести,  морски  коремоноги  и  странични  продукти  от  тях  - 
COM(2010)176 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  (ЕВРАТОМ)  НА  СЪВЕТА  относно  установяване  на 

максимално  допустимите  нива  на  радиоактивно  замърсяване  на  храните  и 
фуражите след ядрена авария или друг  случай на радиологично замърсяване  - 
COM(2010)184 Досие на документа

Информационно общество
⇒ Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА 

установяваща  процедура  за  предоставянето  на  информация  в  сферата  на 
техническите  стандарти  и  регламенти  и  правила  относно  услугите  на 
информационното общество - COM(2010)179 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Установяване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие за 
гражданите  на  Европа  -  План  за  действие  за  изпълнение  на  Програмата  от 
Стокхолм - COM(2010)171 Досие на документа

Разширяване
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА -  Първи 

доклад  за  прилагането  на  разпоредбите  на  Протокол  №  3  към  Акта  за 
присъединяване  от  2003  г.  за  зоните  на  суверенните  бази  на  Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър - COM(2010)155 Досие на 
документа

Рибарство и морско дело
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение  на  Регламент  (EО)  №  861/2006  на  Съвета  от  22  май  2006  г.  за 
установяване  на  финансови  мерки  на  Общността  за  прилагането  на  Общата 
политика по рибарство и в областта на морското право - COM(2010)145 Досие на 
документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

27.04.2010 г. L 105
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за налагане на 
някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или 
юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия.

 Регламент (ЕС) № 357/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г.  за установяване на подробни 
мерки  за  прилагането  на  общите  основни  стандарти  за  сигурност  във 
въздухоплаването.

 Регламент (ЕС) № 358/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г.  за установяване на подробни 
мерки  за  прилагането  на  общите  основни  стандарти  за  сигурност  във 
въздухоплаването.

 Регламент (ЕС) № 359/2010 на Комисията от 26 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/231/ОВППС  на  Съвета  от  26  април  2010  година  относно 

ограничителни  мерки  спрямо  Сомалия  и  за  отмяна  на  Обща  позиция 
2009/138/ОВППС.

 Решение 2010/232/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 година за подновяване на 
ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар.

 Решение 2010/233/ЕС  на Комисията  от  26  април  2010 година  за  създаване  на 
експертна група за обща референтна рамка в областта на европейското договорно 
право.

 Решение 2010/234/ЕС на Комисията от 26 април 2010 година за предоставяне на 
Люксембург на частична дерогация от Решение 2006/66/ЕО относно техническата 
спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Подвижен състав — 
шум“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и от Решение 
2006/861/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на 
подсистема  „Подвижен  състав  —  товарни  вагони“  от  трансевропейската 
конвенционална железопътна система.

28.04.2010 г. L 106
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 360/2010 на Комисията от 27 април 2010 година за изменение 
на приложение VIII и приложение IV към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за 
установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на 
Общата селскостопанска политика.

 Регламент (ЕС) № 361/2010 на Комисията от 27 април 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 690/2008 относно признаване на защитени зони в Общността, 
изложени на специфични фитосанитарни рискове.

 Регламент (ЕС) № 362/2010 на Комисията от 27 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
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 Директива 2010/29/ЕС на Комисията от 27 април 2010 година за изменение на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  за  включване  на  флоникамид  (IKI-220)  като 
активно вещество.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/235/ЕС на Комисията от 27 април 2010 година за отмяна на Решение 

2009/780/ЕО за определяне на нетните суми, получени в резултат на прилагането 
на доброволната модулация в Португалия за календарния период 2010—2012 г.

 Решение  2010/236/ЕС на Комисията от  27 април 2010 година за  изменение на 
Решение 2006/636/ЕО относно фиксиране на разбивки по години и по държави-
членки на сумата на помощта от Общността  за развитие  на селските райони в 
периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

 Решение 2010/237/ЕС на Комисията от  27 април 2010 година за  изменение на 
Решение 2009/379/ЕО за определяне на сумите, предоставяни на ЕЗФРСР съгласно 
регламенти  (ЕО)  № 1782/2003,  (ЕО)  № 378/2007,  (ЕО)  № 479/2008  и  (ЕО)  № 
73/2009 на Съвета, и на сумите, предоставяни за разходи на ЕФГЗ.

29.04.2010 г. L 107
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 363/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1001/2008  за  налагане  на  окончателно 
антидъмпингово мито върху  вноса на някои съединителни елементи за  тръби и 
тръбопроводи от желязо или стомана с произход, inter alia, от Малайзия.

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 364/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1487/2005  за  налагане  на  окончателно 
антидъмпингово  мито  и  окончателно  събиране  на  временното  мито,  наложено 
върху вноса на някои видове готови тъкани от полиестерни влакна с произход от 
Китайската народна република. 

 Регламент (ЕС) № 365/2010 на Комисията от 28 април 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните по 
отношение на ентеробактериите в пастьоризираното мляко и други пастьоризирани 
течни млечни продукти и на Listeria monocytogenes в готварската сол. 

 Регламент (ЕС) № 366/2010 на Комисията от 28 април 2010 година за изменение за 
125-и  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 (ЕС) № 367/2010 на Комисията от 28 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  368/2010  на  Комисията  от  28  април  2010  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  2010/241/ЕС  на  Съвета  от  26  април  2010  година  за  назначаване  на 

заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите.
 Решение 2010/242/ЕС на Съвета от 26 април 2010 година за назначаване на член и 

заместник-член от Австрия в Комитета на регионите.
 Решение 2010/243/ЕС на Съвета от 26 април 2010 година за назначаване на един 

заместник-член от Испания в Комитета на регионите.
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 Решение  2010/244/ЕС  на  Комисията  от  26  април  2010  година  за  принципно 
признаване на пълнотата на документацията, представена за подробен преглед с 
оглед  на  възможното  включване  на  1,4-  диметилнафтален  и  цифлуметофен  в 
приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета. 

 Решение 2010/245/ЕС на Комисията от 28 април 2010 година за предоставяне на 
Франция  на  частична  дерогация  от  Решение  2006/66/ЕО  относно  техническата 
спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Подвижен състав — 
шум“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и от Решение 
2006/861/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на 
подсистема  „Подвижен  състав  —  товарни  вагони“  от  трансевропейската 
конвенционална железопътна система.

30.04.2010 г. L 109
РЕГЛАМЕНТИ 

⇒ Регламент (ЕС) № 369/2010 на Комисията от 29 април 2010 година за определяне 
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

⇒ Регламент (ЕС) № 370/2010 на Комисията от 29 април 2010 година за определяне 
на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за 
износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на 
квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009.

01.05.2010 г. L 110
РЕГЛАМЕНТИ 

⇒ Регламент (ЕС) № 371/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за замяна на 
приложения V, X, XV и XVI към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и 
техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, 
предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива).

⇒ Регламент (ЕС) № 372/2010 на Комисията от 30 април 2010 година за изменение за 
сто двадесет и шести 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 (ЕС) № 373/2010 на Комисията от 30 април 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

⇒ Регламент  (ЕС)  №  374/2010  на  Комисията  от  30  април  2010  година  относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 май 
2010 година.

РЕШЕНИЯ 
⇒ Решение 2010/246/ЕС на Съвета от 26 април 2010 година за назначаване на девет 

членове на Сметната палата.
⇒ Решение 2010/247/ЕС на Съвета от 26 април 2010 година за назначаване на член и 

заместник-член от Полша в Комитета на регионите.
⇒ Решение  2010/248/ЕС на  Съвета  от  26  април  2010  година  за  адаптиране  на 

обезщетенията,  предвидени  в  Решение  2003/479/ЕО  и  Решение  2007/829/ЕО 
относно правилата, приложими за националните експерти и военния личен състав, 
командировани към генералния секретариат на Съвета.

⇒ Решение  2010/249/ЕС на  Комисията  от  30  април  2010  година  за  приемане  на 
финансово  решение  в  подкрепа  на  подготвително  действие  по  отношение  на 
контролните пунктове през 2010 г. 
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Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м.март 2010 г.

Издание за културната програма
The Euromed Partnership: The Cultural Agenda
ЕС 1560

Издание относно перспективите за малките и средните предприятия
Changing the perspectives for manufacturing SMEs
ЕС 1561

Издание относно новостите в химическия сектор
Rejuvenating the European chemical sector
ЕС 1562

Издание относно хранителните продукти
Food security: understanding and meeting the challenge of poverty
ЕС 1563

5 издания относно докладите на проектите за енергетиката в ЕС за 2009г.
Energy education - Energy efficiency in industry - Renewable energy in buildings - 
Sustainable Energy Communities - Energy- efficient transport
ЕС 1564

Издание относно диалогът между ЕС  и Балканите
Intercultural Dialogue for Greater Europe: The European Union and the Balkans
ЕС 1565

Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на испанското 
председателство
The priorities of the European Econimic and Social Committee during the Spanish 
Presidency of the Council of the European Union
ЕС 1566

Издание - комикс за бедствията в ЕС
Hidden disaster
ЕС 1567

121-ва среща на интерпарламентарния съюз 
121  st  IPU  ASSEMBLY  /  121eme  ASSEMBLEE  DE  L'UIP  -  GENEVA 
(SWITZERLAND)/GENEVE(SUISSE) - 16-21 OCTOBER/OCTOBRE 2009
ЕС 1568
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