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Тема на седмицата

ЕС—Русия: Партньорство за модернизация

Европейският  съюз  и  Руската  федерация 
постигнаха  договореност  относно  обхвата  и 
приоритетите  на  новото  си  Партньорство  за 
модернизация по време на среща на високо равнище 
на 31 май и 1 юни 2010г. в Ростов на Дон. „Смятам, 
че  това  ще  спомогне  за  реформи  и  ще  даде  нов 
тласък  на  нашите  отношения,“  каза  Херман  ван 
Ромпьой,  председател  на  Европейския  съвет,  на 

пресконференцията.
Домакин  на  25-ата  среща  на  високо  равнище  с  Русия  бе  президентът  Дмитри 

Медведев. Европейският съюз бе представляван от председателя на Европейския съвет 
Херман ван Ромпьой и от председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.

 Участие  взеха  и  върховният  представител  Катрин  Аштън  и  комисарят  по 
търговията Карел де Гухт.

Партньорството за модернизация е обща програма, която има за цел да спомогне 
за  реформи  в  областта  на  икономиката  и  обществото  при  надлежно  зачитане  на 
демокрацията и правовия ред. Сред приоритетните области на програмата са например 
привеждането в съответствие на техническите стандарти,  насърчаването на устойчива 
икономика с ниски нива на въглеродни емисии и диалогът с гражданското общество.

Страните подписаха и споразумение за защита на класифицираната информация, 
което  ще  улесни  сътрудничеството  в  множество  области  като  правосъдието  и 
управлението на кризи.

По  отношение  на  дългосрочната  цел  за  пътуване  без  визи  и  двете  страни 
потвърдиха  ангажимента  си  да  постигнат  конкретен  напредък,  основан  на  поетапен 
подход.

Като голям стратегически партньор Русия е единствената държава, с която Съюзът 
ежегодно провежда две срещи на високо равнище. 
 
За повече информация:

Бележки от Херман ван Ромпьой (pdf) (en)
Съвместно изявление относно Партньорството за модернизация (pdf) (en)
Споразумение за защита на класифицираната информация (pdf) (en)
Външни отношения на ЕС: Русия

 
 

Източник: Страницата на Съвета
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http://ec.europa.eu/external_relations/russia/index_en.htm
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 7 юни 2010 г. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в 
Осмата  конференция  на  председателите  на  парламенти  на  държавите-участнички  в 
Процеса  за  сътрудничество  в  Югоизточна  Европа  /ПСЮИЕ/  в  Анталия. За  повече 
информация натиснете ТУК.

Годишна работна програма 

Доклади по Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС за 
2009г.

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС ЗА 
2010г.

Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 2 юни 2010 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо 
четене законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 054-01-
42 – внесен от Христо Дамянов Бисеров на 05.05.2010 г. 
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http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=229
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=2045
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Със законопроекта за  изменение на Закона за българските лични документи се 
цели  да  бъдат  изпълнени  изискванията  на  чл.27  от  Директива  2004/38/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове 
на  техните  семейства  да  се  движат  и  да  пребивават  свободно  на  територията  на 
държавите–членки.

Новини от България свързани с ЕС

ЕК засилва натиска върху България за риска от наводнения

Европейската директива за оценка и управление на риска 
при  наводнения  все  още  не  е  въведена  в  българското 
законодателство,  въпреки  че  Европейската  комисия  е 
предупредила  Министерството  на  околната  среда  и  водите  още 
през  януари 2010г.  По  тази  причина  срещу  страната  тече 

наказателна процедура, която на 03 юни 2010г. навлезе в последната си фаза преди дело 
срещу страната в Европейския съд. Информацията е на вестник „Дневник" по източници 
от Брюксел

Брюксел изпрати първо предупреждение по темата през януари, а през март 2010г. 
българските  власти  са  отговорили,  че  планират  да  въведат  европейските  правила  за 
предотвратяване  на наводнения.  Това обаче  все  още не е  направено и  Европейската 
комисия  задейства  "мотивирано  становище"  срещу  страната  -  втората  стъпка  в 
наказателната процедура. България има два месеца, за да коригира проблема.

Екоминистерството планира да въведе директивата с промени в Закона за водите, 
съобщи министър Нона Караджова през февруари 2010г. Тогава тя посочи, че до 2013г. 
ще бъдат изготвени карти за оценка на риска от наводнения, а до 2015г. ще има планове 
за управление на риска в застрашените зони. Eвропейската директива обаче е в сила още 
от 2007г.

Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 31 май 2010г.
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Европейските депутати искат блокадата на Газа да бъде прекратена 

Деветчленна делегация  на  ЕП посети Израел  и  Палестина 
миналата седмица. Целта на визитата беше посещение на Ивицата 
Газа, дискусия относно хуманитарната ситуация и въздействието на 
финансовата  помощ на  ЕС.  Европейските  депутати  призоваха  за 
цялостно,  трайно прекратяване  на израелската  блокада  на Газа. 
Междувременно  Jerzy  Buzek  осъди  израелските  военни  действия 
срещу  конвой  за  хуманитарна  помощ  за  Газа. За  повече 
информация натиснете ТУК.

 Вторник, 1 юни 2010г.

Европейската  заповед  за  защита  -  закрила  на  жертвите  на 
насилие

Група  държави-членки  на  ЕС  иска  по-голяма  протекция  на 
жените на европейско ниво, приемайки Европейска заповед за защита 
под формата на директива, за да може тя да обхваща целия Съюз. Това 
предложение цели да бъде гарантирано, че опитите за насилие в една 
държава членка на ЕС няма да продължат ако жертвата се премести в 
друга държава на ЕС. Европейска заповед за защита, издадена от една 

държава в ЕС ще се признава от останалите 26 държави в Съюза. За повече информация 
натиснете ТУК.

 Четвъртък, 3 юни 2010г.

Възнагражденията на банковите мениджъри са допринесли 
за кризата, казва евродепутат

Доклад на Saïd El Khadraoui (Група на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите в ЕП, Белгия) подчертава ролята на 
компенсациите  на  лица,  заемащи  изпълнителни  длъжности  във 

финансовата индустрия в икономическата криза. Прекомерните нива на риск, които се 
наблюдават  в  много  банки  и  хедж  фондове  могат  да  бъдат  обяснени  с  това,  че 
мениджърите  на  тези  институции  са  забогатели  в  целия  този  процес.  За  повече 
информация натиснете ТУК.

Намиране на работни места за млади и стари 

И младите, и възрастните често са изхвърляни от пазара на 
труда  и  изпитват  трудности  при  намирането  на  работа. 
Възрастовата  група  15-24  години  се  характеризира  с  най-
високото ниво на безработица, а само половината от лицата на 
възраст между 55 и 64 години имат работа. Зададохме няколко 

въпроса на Thomas Mann (ЕНП, Германия), който изготви доклад, наречен "солидарност 
между поколенията". За повече информация натиснете ТУК.
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047-75197-148-05-22-908-20100528STO75185-2010-28-05-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-75194-148-05-22-907-20100528STO75183-2010-28-05-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/014-75190-148-05-22-902-20100528STO75181-2010-28-05-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/029-74911-141-05-21-903-20100521STO74897-2010-21-05-2010/default_bg.htm
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 Петък, 4 юни 2010г.

UEFA иска да санкционира безотговорното харчене на пари 
в европейските футболни клубове

Не харчи повече, отколкото изкарваш! Това е основната 
идея  на  новите  регулации  на  UEFA,  свързани  с  финансовия 
феърплей, които бяха представени пред европейските депутати 
от Комисията по култура и образование в Парламента миналия 
вторник.  Новите  правила  имат  за  цел  да  доведат  до  по-

дисциплиниран и по-отговорен финансов режим на европейските футболни клубове. За 
повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Европейска програма за цифровите технологии

С  оглед  повишаване  на  производителността, 
осигуряване на икономически растеж и създаване на работни 
места на 31 май 2010г. Съветът прие заключения, с които се 
одобряват  насоките  за  областите  на  действие,  изложени  в 
предложенията на Комисията за нова стратегия, основана на 
цифровите технологии.

Съветът  призна,  че  европейската  програма  за 
цифровите технологии може да предостави на европейците по-добри медицински грижи, 
по-безопасен транспорт, нови възможности в областта на медиите и по-лесен достъп до 
стоки и услуги. Следователно цифровата икономика следва да бъде насърчавана.

Премахването  на  препятствията  пред  развитието  и  използването  на 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) е един от начините за подобряване 
на конкурентоспособността на ЕС. Съветът подкрепи предложените основни приоритетни 
действия, като:

• разработване на цифров единен пазар, основан на достъпа до високоскоростен 
интернет и оперативно съвместими приложения в полза на европейския бизнес, и 
по-специално  на  малките  и  средните  предприятия,  и  на  потребителите;
•  засилена  сигурност  онлайн,  за  да  се  повиши  доверието  и  увереността  в 
кибернетичното пространство;
• използване на цифрово съдържание и инструменти в образованието и ученето 
чрез повишаване на цифровата грамотност и умения, съчетани с подобрен достъп 
за всички, особено за хората с увреждания;
• засилена научноизследователска и развойна дейност в областта на ИКТ.
Програмата  е  една  от  седемте  водещи  инициативи  в  рамките  на  стратегията 

„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Целта на стратегията е 
да  се  преодолеят  трудностите  и  да  се  развива  икономика,  основана  на  знанието  и 
иновациите, като се насърчава по-ефективна и екологична икономика и се окуражава 
икономика  с  високи  равнища  на  заетост,  която  създава  условия  за  социално  и 
териториално сближаване.
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За повече информация:
Съобщение за печата
Излъчване в интернет на пресконференция

Източник: Страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

Приоритети на испанското председателство на Съвета на ЕС

За  периода  от  шест  месеца  (януари-юни  2010г.)  Испания 
председателства Съвета на ЕС. Испания работи в тясно сътрудничество
с другите двама участници в първото трио – Белгия и Унгария, както и
с председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой и върховния 

представител по общата външна политика и политиката на сигурност, Катрин Аштън.
Испанското председателство има четири основни приоритета:

 Пълно и ефективно прилагане на Договора от Лисабон;
 По-голяма координация на икономическите политики на държавите-членки и

одобряване на Европейската стратегия за устойчиво развитие до 2020 г.;
 Засилване на участието и влиянието на Европейския съюз в новия световен ред;
 Поставяне  на  европейските  граждани  в  основата  на  политиките  на  ЕС  с 

инициативи, предназначени да развиват техните права и свободи.

страницата на испанското председателство

Новини от Европейската комисия

Финансов сектор: предотвратяване на следващата криза

Ново  законодателство  за  общоевропейски  надзор  на 
агенциите  за  кредитен  рейтинг  и  обществен  дебат  относно  

управлението на финансовите институции.
Като  част  от  одобрената  през  миналата  2009  година  от 
европейските  лидери  нова  система  на  ЕС  за  наблюдение  на 

финансовия  сектор  вече  бяха  планирани  проектоправила  за  агенциите  за  кредитен 
рейтинг . Предложените мерки обаче идват на фона на нови призиви за по-строг 
контрол на тези частни компании.

Инвеститорите разчитат на рейтинговите агенции да им предоставят информация 
за риска на дадени активи.  Агенциите са много важни за стабилността на финансовите 
пазари и имат огромно въздействие върху наличието и цената на кредитите. Критикувани 
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са, че са допринесли за финансовата криза, като са подценявали рисковете, а неотдавна 
и за кризата с обществения дълг на Гърция.
Засега по-голяма част от финансовия надзор се извършва на национално равнище.

Новата  система  предлага  основаването  на  Европейски  надзорен  орган  , 
който да упражнява пряк и единствен контрол върху агенциите за кредитен рейтинг, 
регистрирани в ЕС, включително върху европейските клонове на агенции, разположени 
извън Съюза. Седалищата на три от най-известните агенции - Fitch, Moody's и Standard & 
Poor's - се намират в Ню Йорк.

По силата  на  предложените  днес  мерки органът,  отговарящ за  ценните  книжа, 
който се очаква да започне работа до 2011 г., ще разполага с правомощия да започва 
разследвания,  да  извършва  проверки  и  да  налага  наказания  и  глоби.  Кредитните 
институции, банките и инвестиционните компании ще трябва да предоставят информация 
на  рейтингови  агенции,  с  които  не  работят,  за  да  могат  тези  агенции  да  изготвят 
независим рейтинг.

Очаква  се  централизираният  надзор  на  агенциите  да  доведе  до  по-голяма 
прозрачност на операциите, по-добра защита на инвеститорите и по-голяма конкуренция 
в сферата на кредитния рейтинг.

Комисията  стартира  и  обществена  консултация  за  правилата  за 
корпоративно  управление  във  финансовия  сектор,  включително  на  банки  и 
застрахователни  компании.  Сред  въпросите  са  начините  за  контрол  на  висшия 
мениджмънт и включване на финансови надзорници в корпоративното управление.

ЕС търси и идеи за това, как да се заплаща на банкерите без да се насърчава 
прекомерното поемане на рискове.  Комисията издаде препоръки относно политиките за 
заплащане,  но  от  два  доклада  на  ЕС,  публикувани  днес,  става  ясно,  че  много  от 
държавите-членки  все  още  не  са  предприели  конкретни  действия  във  връзка  с  тези 
съвети.

Повече за дружественото право и корпоративното управление 
Повече за политиката на ЕС за финансовите услуги 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Фестивалът  в  Кан  отново  доказва  важността  на 
европейското кино

Какво е общото между християнските монаси в планините 
на  Северна  Африка  и  собственика  на  френска  галерия  в 
Тоскана?  Героите,  изпълняващи тези роли бяха наградени по 
време на тазгодишния Международен филмов фестивал в Кан и 
бяха финансирани от  Програма МЕДИА на Европейския съюз, 
която  има  за  цел  да  подобри  конкурентоспособността  на 

европейската аудиовизуална индустрия. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 31.05.-04.06.2010 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  (заявление  EGF/2009/014  ES/Comunidad 
Valenciana). - COM(2010)216 Досие на документа

Външни отношения
⇒ РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО 

НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Обстоен преглед на 
Европейската  политика  за  съседство  -  Прилагане  на Европейската  политика за 
съседство за 2009 година - Доклад за напредъка по сектори - COM(2010)207 Досие 
на документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЦЕНТРАЛНА  БАНКА  -  Фондове  за  преобразуване  на  проблемни  банки  - 
COM(2010)254 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ОЧАКВАНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЛЕН 122A ОТ ДИРЕКТИВА 2006/48/ЕО - COM(2010)262 Досие на 
документа

Енергетика
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  663/2009  за  създаване  на  програма  за 
подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставяне на финансова 
помощ от Общността на проекти в областта на енергетиката - COM(2010)283 Досие 
на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за  разрешаване пускането на  пазара на 

продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица  59122x1507xNK603  (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6)  в 
съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1829/2003  на  Европейския  парламент  и  на 
Съвета - COM(2010)275 Досие на документа

⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за  разрешаване пускането на  пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица  1507x59122  (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7)  в  съответствие  с  Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета - COM(2010)276 Досие 
на документа

⇒ Предложение за  РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за  разрешаване пускането на  пазара на 
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана 
царевица MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) в съответствие с 

Народно събрание
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3526
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Регламент  (ЕО)  №  1829/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  - 
COM(2010)277 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  относно 

прилагането на член 105 и следващите членове от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 
Съвета по отношение на мерките за подобряване на условията за производство и 
предлагане на пазара на пчелни продукти - COM(2010)267 Досие на документа

Изследвания
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 

Състояние и възможности за развитие на проекта ITER - COM(2010)226 Досие на 
документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА, 2010 г.  - (изготвен в 

съответствие  с  член  140,  параграф  1  от  Договора)  -  COM(2010)238  Досие  на 
документа

Информационно общество
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital 
Agenda for Europe“) - COM(2010)245 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  -  ДОКЛАД  ЗА  НАПРЕДЪКА  НА  ЕДИННИЯ  ЕВРОПЕЙСКИ  ПАЗАР  НА 
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА (15-ТИ ДОКЛАД) -  COM(2010)253 
Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ  относно  пазарните  анализи  по  Регулаторната  рамка  на  ЕС  (3-ри 
доклад)  -  По-нататъшни  стъпки  за  консолидиране  на  вътрешния  пазар  за 
електронни съобщения - COM(2010)271 Досие на документа

Околна среда
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  -  Втори 

доклад за напредъка след Съобщението относно недостига на вода и сушите в 
Европейския  съюз,  COM(2007)  414  окончателен  -  COM(2010)228  Досие  на 
документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне 
на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават 
външните  граници  на  държавите-членки,  както  и  тези,  чиито  граждани  се 
освободени от това изискване - COM(2010)256 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  ОТНОСНО 
РАЗРАБОТВАНЕТО  НА  ШЕНГЕНСКА  ИНФОРМАЦИОННА  СИСТЕМА  ОТ  ВТОРО 
ПОКОЛЕНИЕ (ШИС II) - Доклад за напредъка - юли 2009 г. — декември 2009 г. - 
COM(2010)221 Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

10
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⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  относно  сключването  на  Споразумение 
между  Европейската  общност  и  нейните  държави-членки,  от  една  страна,  и 
Южноафриканската република, от друга страна, за изменение на Споразумението 
за търговия, развитие и сътрудничество - COM(2010)220 Досие на документа

Статистика
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

европейската  статистика  за  трайните  насаждения  -  COM(2010)249  Досие  на 
документа

Търговия
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  сключване  на  споразумение  между 

Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на споразумението за взаимно 
признаване  по  отношение  на  оценката  на  съответствието  между  Европейската 
общност и Нова Зеландия - COM(2010)258 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА  за  сключване  на  споразумение  между 
Европейския  съюз  и  Австралия  за  изменение  на  споразумението  за  взаимно 
признаване  по  отношение  на  оценката  на  съответствието,  сертификатите  и 
маркировките между Европейската общност и Австралия - COM(2010)270 Досие на 
документа

Транспорт
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
позицията на Съвета на първо четене по приемането на изменено предложение за 
директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за 
внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния 
транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт - COM(2010)251 Досие 
на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

29.05.2010 г.   L   131  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 467/2010 на Съвета от 25 май 2010 година за 
налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на силиций с произход 
от  Китайската  народна  република,  чийто  обхват  е  разширен  и  към  вноса  на 
силиций, изпратен от Република Корея, независимо дали е деклариран с произход 
от Република Корея, след проведено преразглеждане с оглед изтичане срока на 
действие  в  съответствие  с  член  11,  параграф  2  и  частично  междинно 
преразглеждане  в  съответствие  с  член  11,  параграф  3  от  Регламент  (ЕО)  № 
1225/2009.

 Регламент (ЕС) № 468/2010 на Комисията от 28 май 2010 година за съставяне на 
списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран 
риболов.

Народно събрание
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 Регламент (ЕС) № 469/2010 на Комисията от 28 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  470/2010  на  Комисията  от  28  май  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.

29.05.2010 г.   L   132  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 437/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за 
регионално  развитие  по  отношение  на  допустимите  интервенции  в  сектора  на 
жилищното строителство в полза на маргинализирани общности.

 Регламент (ЕС) № 438/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  998/2003  относно  ветеринарно-
санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на 
домашни любимци. 

 Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 
година за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. 

31.05.2010 г.   L   133  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 1907/2006  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

1.06.2010 г.   L   134  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 471/2010 на Комисията от 31 май 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение списъка на третите държави, от които 
трябва  да  произхождат  определени  земеделски  продукти,  получени  чрез 
биологично производство, за да бъдат търгувани в рамките на Съюза. 

 Регламент (ЕС) № 472/2010 на Комисията от 31 май 2010 година за налагане на 
временно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  някои  видове  полиетилен 
терефталат с произход от Иран и Обединените арабски емирства.

 Регламент (ЕС) № 473/2010 на Комисията от 31 май 2010 година за налагане на 
временно изравнително мито върху вноса на някои видове полиетилен терефталат 
с произход от Иран, Пакистан и Обединените арабски емирства.

 Регламент (ЕС) № 474/2010 на Комисията от 31 май 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  475/2010  на  Комисията  от  31  май  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.

 Регламент  (ЕС)  №  476/2010  на  Комисията  от  31  май  2010  година  относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 юни 
2010 година .

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

12

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=L&textfield2=46&Submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&_submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&ihmlang=bg
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=L&textfield2=46&Submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&_submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&ihmlang=bg
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2010&serie=L&textfield2=46&Submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&_submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&ihmlang=bg


Седмичен бюлетин Брой 22
07 юни 2010г.

ДИРЕКТИВИ 
 Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010 година за прилагане на рамковото 

споразумение  за  превенция  на  нараняванията  с  остри  предмети  в  сектора  на 
здравеопазването и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSU. 

 Директива  2010/34/ЕС  на  Комисията  от  31  май  2010  година  за  изменение  на 
приложение  I към  Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  по  отношение  на 
разширяването на употребата на активното вещество пенконазол. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/305/ЕС на Съвета от 26 април 2010 година за назначаване на член 

от Австрия в Европейския икономически и социален комитет 

2.06.2010 г.   L   135  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 478/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година за налагане на 
временно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  прежди  с  висока  здравина  от 
полиестери с произход от Китайската народна република.

 Регламент  (ЕС)  №  479/2010  на  Комисията  от  1  юни  2010  година  относно 
определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 
отношение  на  изпращаните  от  държавите-членки  нотификации  до  Комисията  в 
сектора на млякото и млечните продукти.

 Регламент (ЕС) № 480/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година за одобрение на 
промени,  които  не  са  минимални,  в  спецификацията  на  название,  вписано  в 
регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски 
указания (Spressa delle Giudicarie (ЗНП).

 Регламент (ЕС) № 481/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година за прилагане на 
Регламент  (ЕО)  № 1177/2003  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) 
по  отношение  на  списъка  за  2011  г.  с  целеви  второстепенни  променливи  за 
наследяване между поколенията на неравностойно положение. 

 Регламент (ЕС) № 482/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение № 477/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 

година за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък 
на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-
санитарните  и  здравните  условия  и  ветеринарното  сертифициране  за  внос  в 
Общността на някои живи животни и прясно месо от тях.

3.06.2010 г.   L   137  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 483/2010 на Комисията от 2 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/306/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки 

от 2 юни 2010 година за назначаване на един съдия в Съда.

4.06.2010 г.   L   138  
РЕГЛАМЕНТИ 
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 Регламент (ЕС) № 484/2010 на Комисията от 3 юни 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 826/2008 за определяне на общи правила за предоставянето на 
помощ за частно складиране на някои земеделски продукти. 

 Регламент (ЕС) № 485/2010 на Комисията от 3 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 486/2010 на Комисията от 3 юни 2010 година за непредоставяне 
на  възстановяване  при  износ  за  масло  в  рамките  на  постоянната  тръжна 
процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕС) № 487/2010 на Комисията от 3 юни 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) № 488/2010 на Комисията от 3 юни 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. 

 Регламент  (ЕС)  №  489/2010  на  Комисията  от  3  юни  2010  година  относно 
определянето  на  минималната  продажна  цена  на  масло  за  1-та  индивидуална 
покана за търг в рамките на тръжната процедура,  открита с Регламент (ЕС) № 
446/2010. 

 Регламент  (ЕС)  №  490/2010  на  Комисията  от  3  юни  2010  година  относно 
неопределянето на минимална продажна цена в отговор на първата индивидуална 
покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната 
процедура, открита с Регламент (ЕС) № 477/2010.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/308/ЕС на Съвета от  11 март 2010 година относно позицията на 

Европейския съюз по отношение на проекта за решение № 1/2003 и проекта за 
препоръка  № 1/2003 на  съвместния  комитет,  създаден  съгласно  Спогодбата  за 
международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус). 

 Решение  2010/309/ЕС  на  Комисията  от  3  юни  2010  година  за  изменение  на 
Решение 2008/721/ЕО по отношение на обезщетенията, плащани на членовете на 
научните комитети и експертите в областта на безопасността на потребителите, 
общественото здраве и околната среда.

5.06.2010 г.   L   139  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 491/2010 на Комисията от 4 юни 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. май 2010 г.

Издание на ОЛАФ относно предотвратяването на измамите чрез информиране на 
обществеността
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Prevenir la fraude en informant le public
ЕС 1569

Доклад за конкурентоспособността в ЕС за 2009 година.
European Competitiveness Report – 2009
EC 1570

Издание относно заетостта в Европа за 2009 година
European Employment Observatory - Review: Spring 2009
ЕС 1571

Енергийната позиция на Европа за 2009 година
Europe's energy position
ЕС 1572

Издание относно равенството между половете. Повече жени на работните места 
в ЕС
More women in senior positions
ЕС 1573

Издание  относно Доклада  на  Съвместните  Изследователски  Центрове  в  ЕС  за 
2009 година
Joint Research Centre - Annual Report 2009
ЕС 1574

Издание относно икономиката в Европа – икономическите предизвикателства в 
Балтийските райони
European  Economy  -  Cross-country  study:  Economic  policy  challenges  in  the  Baltics 
Rebalancing in an uncertain environment
ЕС 1575

Издание относно проблемите и предизвикателствата с наркотичните вещества в 
Европа
EMCDDA - Guidelines for collecting data on retail drug prices in Europe: issues and challenges
ЕС 1576

Издание относно европейската полиция
Contributing to European police coopearation through learning
ЕС 1577

Издание за историята на Европейската комисия
Translation at the European Commission - a history
ЕС 1578

10-ТА Конференция на ОЛАФ
OLAF - 10TH Anniversary Conference
ЕС 1579

Доклад на Солвит за 2009 година
Development and Performance of the SOLVIT network
ЕС 1581

Доклад на Службата за съвети на гражданите (CSS) за 2009 година
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Citizens - Report on the functioning and development of the Citizens Signpost Service CSS
ЕС 1582

Издание относно социалната обстановка в Европейския съюз за 2009 година
The Social Situation In The European Union – 2009
ЕС 1583

Издание относно безопасността на храните в ЕС
Assuring safety in the food chain
ЕС 1584

Издание относно европейска инициатива за “зелени автомобили”
European Green Cars Initiative
ЕС 1585

Издание относно здравеопазването в ЕС
ECDC CORPORATE - Summary of key publications - 2009
ЕС 1586

Издания относно образованието в ЕС
Education and training for social inclusion;
ERASMUS
ЕС 1587, ЕС 1588

Статистическо издание относно горите за 2009 година
EUROSTAT - Forestry statistics – 2009
ЕС 1589

Статистическо издание относно риболова
Fishery statistics
ЕС 1590

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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