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Тема на седмицата

9 май - „Ден на Европа“

Отворени врати към Европа

На  9  май  1950 г.  Робер  Шуман,  тогавашен 
министър  на  външните  работи  на  Франция,  събира 
журналистите,  за да направи важно изявление.  След 
края  на  Втората  световна  война  той  призовава 
Франция,  Германия  и  други  европейски  страни  да 
обединят своето производство на въглища и стомана. 
По този начин той предлага установяването на траен 
мир  на  територията  на  Европа  и  извършването  на 
първата  крачка  към  икономическо  обединение.  Днес 
тази  декларация  се  смята  за  рождена  дата  на 
Европейския съюз, а от 1985 година насам на 9 май 
честваме Деня на Европа.

За  60-тата  годишнина  от  това  събитие 
европейските  институции организираха множество 
празнични  прояви:  концерти,  танцови  спектакли, 

викторини, информационни щандове и други.
В Брюксел, център на тържествата в Белгия, сградите на европейските институции 

отвориха врати за посетители на 8 май. В този ден хората имаха възможност да посетят 
Берлемон -  седалището  на Комисията,  заседателната зала  на  Парламента  и  голямата 
заседателна  зала  на  Съвета  на  ЕС,  където  се  събират  европейските  ръководители  и 
министри.

В  Европейския  парламент  най-малките  посетители  можеха да  направят  свое 
хвърчило в цветовете на Европа, а в Икономическия и социален комитет можеха да се 
потопят  в  света  на  биоразнообразието.  Европейската  комисия  организира и игри, 
свързани с благоденствието на животните.

Почти  навсякъде  бяха организирани  конференции.  Комитетът  на  регионите 
организира конференция на тема "Европейската култура".  В Парламента се проведоха 
обществени дебати с участието на депутати. Посетителите в Съвета на ЕС взеха участие в 
симулация на заседание на Съвета. 

На  9  май  2010г.  широката  публика  се  наслади  и  на  културното  богатство  на 
европейското  кино,  благодарение  на фестивала  EuroCine.  По  време  на  седмото  му 
издание в пет европейски столици бяха представени 27 филма от 27-те страни на Съюза.
 Празникът на Европа в Брюксел 

Прояви по случай 9 май в Европа 

Декларацията от 9 май 1950 г.

Източник: Страницата на Европейската комисия

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

2

http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_bg.htm
http://ec.europa.eu/represent_bg.htm
http://www.eurocine27.eu/index_bg.html
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_bg.htm
http://europa.eu/festivalofeurope/index_de.htm
http://europa.eu/festivalofeurope/index_en.htm
http://europa.eu/festivalofeurope/index_fr.htm
http://europa.eu/festivalofeurope/index_nl.htm
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 6 май 2010 г. председателят на Народното събрание Цецка Цачева присъства на 
тържествения водосвет на бойните знамена по повод Деня на храбростта и Българската 
армия. 

Церемонията се състоя пред паметника на Незнайния войн. 

На  3  май  2010 г.  участниците  в  международното  състезание  по  право  на 
Европейския съюз гостуваха на Народното събрание. За повече информация натиснете 
ТУК.

Предстоящи събития 

На  10  май  2010  г.  парламентарната  комисия  по  здравеопазването организира 
кръгла маса на тема „Пластичната хирургия и безопасността на пациента”.

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  ЗА 
2010г.

Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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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/?page=eu&s=wp2010&lng=bg
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=2027
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Договор от Лисабон

Европейският парламент и договорът от Лисабон

Новини от България свързани с ЕС

България отбеляза Деня на Европа

На 8 май, събота, от 19.00 ч., в зала „България” ,  по повод деня на Европа,  се 
състоя празничен концерт - Лудвиг ван Бетовен – Симфония №9.

Мероприятието  беше  организирано  от   Представителството  на  Европейската 
комисия в България, съвмесно със Столична община.

С  тържествена  реч  концерта  откри  българския  еврокомисар  по  международно 
сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева.

Приветствие  отправи и министърът на външните работи Николай Младенов. Сред 
поканените беше и вицепремиерът Симеон Дянков и зам. министърът на външните работи 
Милен Люцканов.

На 9 май, неделя 10.00 ч., футболен мач между отборите на Народното събрание и 
Европейския  парламент  се  игра  в  Южния  парк  –  на  т.нар.  „Английска  ливада”  до 
централния вход вдясно от фонтаните.

В отбора на НС бяха включени 16 депутати от всички парламентарно представени 
партии. Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове Светлин Танчев се срещна на терена с председателя на интерпарламентарната 
група по спорт в ЕП Слави Бинев.

В  празничната проява  се  включи  и  премиерът  Бойко  Борисов  и  българският 
еврокомисар  Кристалина  Георгиева. По  време  на  футболната  среща  тя  изказа  и 
очакванията си относно влизането на България в еврозоната:” Ако България продължи да 
поддържа макроикономическа стабилност и да покрива показателите, които се искат за 
влизане в еврозоната, очаквам нашите шансове да се подобряват, а не да се влошават.”

По думите й до няколко седмици ще е ясна оценката на Европейската комисия за 
това, което се прави в България в момента. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=BG&id=66


Седмичен бюлетин Брой 18
10 май 2010г.

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Понеделник, 03 май 2010г.

Европейският омбудсман - пазителят на прозрачността в ЕС

Пазителят на прозрачността и отчетността в ЕС, Европейският 
омбудсман представи годишния си доклад за 2009 г. в Комисията по 
петиции на 4 май 2010 г. Г-н Nikiforos Diamandouros  говори относно 
разказа за очакванията си след Договора от Лисабон и начина,  по 

който той ще повлияе на неговата работа. За повече информация натиснете ТУК.

Европейският омбудсман критикува ЕК заради липса на сътрудничество 

Спортът в ЕС: здрав дух в здраво тяло

След  влизането  в  сила  на  Договора  от  Лисабон,  спортът  се 
превърна в изключително важна част от компетенциите на ЕС. Той ни 
дава повече енергия и ни помага да живеем по-активно. Европейската 
комисия наскоро публикува проучването си относно спорта в ЕС, което 
показва огромната разлика между държавите членки по отношение на 

спортните навици.За повече информация натиснете ТУК.

Luigi de Magistris: Ясно е, че Атина трябва да даде адекватни 
гаранции

Гърция ще вземе заем от 110 млрд. евро от МВФ и държавите 
от еврозоната, за да изпълни задълженията си. В замяна тя дава 
гаранции,  че  ще  ограничи  разходите  си  с  30  млрд.  евро,  за  да 

намали дефицита от 14% на 3% до 2014 г. Делегация на ЕП отиде в южната ни съседка и 
се  срещна  с  високопоставени  служители,  занимаващи  се  с  административен  контрол, 
усвояване на фондовете на ЕС и статистики. За повече информация натиснете ТУК.
Вторник, 4 май 2010г.

Европейските депутати се борят с фалшивите лекарства

Лекарства срещу рак, хапчета за борба с маларията, виагра, 
болкоуспокояващи  и  т.н.  -  все  повече  хора  купуват  лекарства  по 
интернет, но фактът, е че те много често са фалшиви. Комисията на 
ЕП по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните гласува 

в полза на новите правила за безопасност относно лекарствата, обхващащи продажбите в 
интернет, с цел да се намали броят на фалшивите лекарства в ЕС. За повече информация 
натиснете ТУК.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/066-73861-120-04-18-911-20100430STO73837-2010-30-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-73858-120-04-18-907-20100430STO73836-2010-30-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/041-72114-096-04-15-906-20100406STO72101-2010-06-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/021-73863-120-04-18-902-20100430STO73840-2010-30-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/020-73778-126-05-19-902-20100429STO73777-2010-06-05-2010/default_bg.htm
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Новите медии достигат до нови граждански групи

Новите медии изграждат огромни интернет общности от хора, 
до които ЕС много трудно би достигнал:  Според новия доклад на 
Morten Løkkegaard (АЛДЕ, Дания) европейските институции трябва да 
се доберат до хората чрез новите медии, за да се стигне до публичен 
дебат на европейско ниво. За повече информация натиснете ТУК.

Сряда, 5 май 2010г.

Да  се  справим  с  глобалните  климатични  промени  на 
местно ниво

На 4 май 2010 г.  представителите на повече от  1600 
градове  от  36  европейски  държави  се  събраха  в  ЕП,  за  да 
обменят  опит  в  борбата  с  климатичните  промени  на  местно 
ниво. Всички те са подписали Споразумението на кметовете, 
според което трябва да увеличат енергийната си ефективност 

и да намалят емисиите на CO2. "Ние сме в зората на зелената революция, но в тази 
революция, кметовете на градовете ни са на фронтовата линия", подчерта председателят 
на ЕП, Buzek. За повече информация натиснете ТУК.

Четвъртък, 6 май 2010г.

Прилики  и  различия  между  депутатите  от  двете 
страни на Атлантическия океан

На 6 май 2010г. вицепрезидентът на САЩ Joe Biden 
взе участие в последната пленарна сесия на ЕП. ЕС и САЩ 
имат  много  общи  интереси.  Промяната  в  климата, 

енергийната  сигурност  и  свободната  търговия  са  само  някои  от  новите 
предизвикателства, "пред които сме изправени", каза Buzek по време на откриването на 
новото бюро за връзка между ЕП и САЩ във Вашингтон. За повече информация натиснете 
ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/030-11320-281-10-41-903-20071008STO11296-2007-08-10-2007/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-73864-120-04-18-901-20100430STO73841-2010-30-04-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/039-73862-120-04-18-906-20100430STO73839-2010-30-04-2010/default_bg.htm
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Новини от Европейската комисия

ЕС за пръв път на световно изложение извън Европа

На  Експо  2010  в  Шанхай  ЕС  се  представя  пред  голямата 
китайска публика.

Това  е  първият  път,  когато  Европейският  съюз  участва  на 
световно изложение извън Европа. От 1-ви май в продължение на 
шест месеца той ще се представя в промишления и финансов център 
Шанхай  по  покана  на  Китай,  вторият  най-голям  търговски 
партньор на ЕС.

Съюзът споделя своя павилион с Белгия, която през лятото 
поема председателството на ЕС за половин година. В "европейския квартал" павилионът 
на ЕС се намира до щандовете на голяма част от неговите страни членки.

Очаква се изложението да бъде посетено от над 70 млн. души. Председателят на 
Комисията Жозе Мануел Барозу вече разгледа белгийско-европейския павилион.

Под  мотото  "Интелигентна  Европа"  ЕС  ще  представя  на  китайците,  както  и  на 
гостите от цял свят, постиженията на обединена Европа като програма "Еразъм" и еврото.

Подготвена  е  и  триизмерна  виртуална  разходка,  в  която  акцентът  е  върху 
опазването на околната среда, историята на Европа и забележителности като Акропола и 
Айфеловата кула. 

Предвидена е и богата културна програма - в нея, освен фестивал на науките, 
концерти и театрални представления, футболът също е намерил място. Президентът на 
УЕФА Мишел Платини е патрон на павилиона на ЕС, а през посветена на футбола седмица 
отбор от  европейски  футболни  звезди  ще  изиграе  приятелски  мач  със  свои  китайски 
колеги.

Европейският съюз на Експо 2010 в Шанхай 

Още  страни  подкрепят  системата  за  безопасност  на 
автомобилите eCall

Идеята за оборудване на автомобилите с автоматична SOS 
система набира популярност в Европа.

Още  седем  европейски  правителства  подкрепиха 
кампанията  на  ЕС  за  оборудване  на  новите  автомобили  с 

устройство, което автоматично ще повиква помощ в случай на инцидент.
Белгия,  България,  Дания,  Люксембург,  Малта,  Полша  и  Румъния  са  поредните 

страни,  които  подписаха  необвързващо споразумение с  Комисията  за  инсталиране на 
eCall  -  системата  за  спешни  повиквания  в  автомобили. За  повече  информация 
натиснете ТУК.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://ec.europa.eu/news/science/100504_bg.htm
http://en.expo2010.cn/
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http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm
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Колебливо възстановяване на европейската икономика

Растежът  на  БВП  в  ЕС  постепенно  се  ускорява,  но 
възстановяването е по-бавно в сравнение с минали периоди на 
подем.

Рецесията  приключи през  третото  тримесечие  на  2009  г. 
благодарение  най-вече  на  фискалните  и  паричните  мерки  за 
стимулиране  на  икономиката.  Според  последната  икономическа 

прогноза  на  ЕС  влияние  са  оказали  и  временни  фактори. За  повече  информация 
натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейската комисия

Седмицата в Съвета 

Европейските  финансови  министри  се  споразумяха  за 
създаването на Европейски механизъм за стабилизиране

Европейските  финансови  министри  и  Международният 
валутен фонд (МВФ) обявиха създаването на постоянни мерки, 
на стойност 750 млрд. евро (964 млрд. евро). Също така ще се 
създаде Европейски механизъм за стабилизиране за спасяване 
на  държавите  в  еврозоната,  които  попаднат  във  финансова 
криза, предаде „Дойче веле".

Според  плана  ЕК  ще  предостави  60  млрд.  евро,  докато  16-те  държави  от 
еврозоната обещаха да дадат 440 млрд. евро за този фонд. Приносът на МВФ се равнява 
на 250 млрд. евро, обяви испанският министър на финансите Елена Салгадо.

Огромната сума „доказва, че ние ще защитаваме еврото с каквото е необходимо", 
заяви европейският комисар, отговарящ за икономическите и валутни въпроси Оли Рен.

Европейската централна банка също ще приложи извънредни мерки в подкрепа на 
финансовия пакет,  потвърди  президентът на Европейската централна банка Жан-Клод 
Трише.

В неделя,  9 май 2010 г. германският канцлер Ангела Меркел проведе среща в 
кризисния щаб в Берлин за справяне с последиците от спасителните мерки, които се 
обсъждат в Брюксел.

На  фона  на  това  споразумение  стана  ясно,  че  управляващата  коалиция  на 
канцлера  загуби  мнозинството  в  горната  камара  на  парламента  след  разгрома  в 
регионалните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Този резултат е разглеждан 
от някои като реакция относно подкрепата на Меркел за предоставянето на финансовия 
пакет на Атина.

През изминалата седмица еврото достигна най-ниското си ниво спрямо долара от 
14 месеца насам,  заради несигурността дали ЕС ще предостави финансова помощ на 
Гърция, Испания и Португалия. След обявяването на споразумението еврото се покачи с 
1.5 пункта спрямо долара.

Източник: europa.bg
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Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)

Понеделник, 10 май 2010 г.

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

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите проект на дневен ред

Комисия по земеделие и развитие на селските райони проект на дневен ред

Подкомисия по правата на човека проект на дневен ред

Вторник, 11 май 2010 г.

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика проект на дневен ред

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 03.05.-07.05.2010 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 
в подкрепа на сближаването за държавите-членки, чийто действителен БВП се е 
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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

04.05.2010 г. L 111
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 375/2010 на Комисията от 3 май 2010 година за отхвърляне на 
здравна  претенция  за  храни,  различна  от  претенциите,  които  се  отнасят  до 
намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата.

 Регламент (ЕС) № 376/2010 на Комисията от 3 май 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  983/2009  за  разрешение  и  отхвърляне  на  дадени  здравни 
претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и 
развитието и здравето на децата. 

 Регламент (ЕС) № 377/2010 на Комисията от 3 май 2010 година относно налагане 
на временно антидъмпингово мито върху вноса на натриев глюконат с произход от 
Китайската народна република.

 Регламент (ЕС) № 378/2010 на Комисията от 3 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/251/ЕС на Съвета от 31 март 2010 година за назначаване на член на 

Сметната палата.  
 Решение  2010/252/ЕС  на  Съвета  от  26  април  2010  година  за  допълнение  на 

Кодекса  на  шенгенските  граници  по  отношение  на  наблюдението  на  морските 
външни граници в контекста на оперативното сътрудничество,  координирано от 
Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 
граници на държавите-членки на Европейския съюз.

05.05.2010 г. L 112
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 379/2010 на Комисията от 4 май 2010 година за изменение на 
приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите 
правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни.

 Регламент  (ЕC)  №  380/2010  на  Комисията  от  30  април  2010  година  относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

 Регламент (ЕС) № 381/2010 на Комисията от 4 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/256/ЕС на Комисията от  30 април 2010 година за  изменение на 

Решение 92/216/ЕИО във връзка с публикуването на списъка на координиращите 
органи при състезания с еднокопитни животни.

 Решение 2010/257/ЕС на Комисията от 30 април 2010 година относно уравняване 
на сметките на разплащателните агенции на Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, 
Полша и Словакия във връзка с разходи в областта на мерките за развитие на 
селските  райони,  финансирани  от  Европейския  фонд  за  гарантиране  на 
земеделието (ЕФГЗ) през финансовата 2009 година.

 Решение 2010/258/ЕС на Комисията от 30 април 2010 година относно уравняване 
на  сметките  на  разплащателните  агенции  на  държавите-членки  във  връзка  с 
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разходите,  финансирани  от  Европейския  фонд  за  гарантиране  на  земеделието 
(ЕФГЗ) за финансовата 2009 година.

 Решение  2010/259/ЕС  на  Комисията  от  4  май  2010  година  за  разрешаване  на 
Френската република да сключи споразумение с Княжество Монако за третиране 
на  паричните  преводи  между  Френската  република  и  Княжество  Монако  като 
парични преводи в рамките на Френската република съгласно Регламент (ЕО) № 
1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

 Решение  2010/260/ЕС  на  Комисията  от  4  май  2010  година  относно  плана  за 
сигурност за работата на Визовата информационна система.

 Решение  2010/261/ЕС  на  Комисията  от  4  май  2010  година  относно  плана  за 
сигурност за централната ШИС II и комуникационната инфраструктура.

 Решение 2010/262/ЕО на Комисията от 28 октомври 2009 година относно Държавна 
помощ C 14/08 (ex NN 1/08), приведена в действие от Обединеното кралство в 
полза на Northern Rock.

06.05.2010 г. L 113
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 382/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за отхвърляне на 
някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят 
до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата.

 Регламент (ЕС) № 383/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за отхвърляне на 
здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване 
на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата. 

 Регламент (ЕС) № 384/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за разрешаване и 
отхвърляне  на определени здравни  претенции за  храните,  които се  отнасят  до 
намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата.

 Регламент (ЕС) № 385/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за поправка на 
Регламент (ЕО) № 1831/96 относно откриване и управление на тарифни квоти на 
Общността  съгласно  ГАТТ  за  някои  плодове  и  зеленчуци  и  продукти  от 
преработени плодове и зеленчуци, считано от 1996 година.

 Регламент (ЕС) № 386/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/263/ЕС на Комисията от 30 април 2010 година относно уравняване 

на  сметките  на  разплащателните  агенции  на  държавите-членки  във  връзка  с 
разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2009 година. 

 Решение  2010/264/ЕС  на Комисията от 4 май 2010 година относно искането на 
България  за  защитни  мерки  с  оглед  на  дерогация  от  задълженията  съгласно 
Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на 
емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни 
инсталации. 

07.05.2010 г. L 114
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 387/2010 на Комисията от 6 май 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1121/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на изискването за минимални 
площи за  преходните плащания за плодове и зеленчуци в Кипър и схемата за 
единно плащане на площ на земеделски производители в Полша и Словакия.
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 Регламент (ЕС) № 388/2010 на Комисията от 6 май 2010 година за изпълнение на 
Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 
на максималния брой домашни любимци от  определени видове,  които могат  да 
бъдат предмет на движение с нетърговска цел. 

 Регламент (ЕС) № 389/2010 на Комисията от 6 май 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 2104/2004 по отношение на управлението на риболовни флоти в 
определени най- отдалечени райони на Франция.

 Регламент (ЕС) № 390/2010 на Комисията от 6 май 2010 година за вписване на 
название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания [Hopfen aus der Hallertau (ЗГУ).

 Регламент (ЕС) № 391/2010 на Комисията от 6 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 392/2010 на Комисията от 6 май 2010 година за непредоставяне 
на  възстановяване  при  износ  за  масло  в  рамките  на  постоянната  тръжна 
процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕС) № 393/2010 на Комисията от 6 май 2010 година по силата на който 
не  се  предоставя  възстановяването  за  обезмаслено  сухо  мляко  в  рамките  на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008. 

 Регламент (ЕС) № 394/2010 на Комисията от 6 май 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  №  374/2010  за  определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на 
зърнените култури, считано от 1 май 2010 г.

08.05.2010 г. L 115
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 395/2010 на Комисията от 7 май 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1010/2009 по отношение на административните споразумения 
относно сертификатите за улов.

 Регламент (ЕС) № 396/2010 на Комисията от 7 май 2010 година за откриване на 
тарифна квота за определени количества индустриална захар за пазарната 2010—
2011 година. 

 Регламент (ЕС) № 397/2010 на Комисията от 7 май 2010 година за определяне на 
количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края 
на пазарната 2010/2011 година. 

 Регламент (ЕС) № 398/2010 на Комисията от 7 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 399/2010 на Комисията от 7 май 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  №  374/2010  за  определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на 
зърнените култури, считано от 1 май 2010.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. април 2010 г.

Издание за културната програма
The Euromed Partnership: The Cultural Agenda
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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 2009 г.
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

                                                                                                 
                Народно събрание

                              Отдел „Европейско право”
           eubulletin@parliament.bg
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