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Тема на седмицата

Среща на върха ЕС-Китай 

В навечерието на срещата на върха 
ЕС-Китай  евродепутатите  обсъдиха 
връзките  с  азиатската  държава.  Това 
стана  на  21  септември 2010  гдина  в 
пленарната зала на ЕП.  Бяха повдигнати 
редица въпроси - от търговията и борбата 
с  климатичните  промени  до  човешките 
права.  Признавайки  важността  на 

търговските връзки с Китай, много евродепутати изразиха тревога от проблеми, свързани 
със спазването на човешките парва.

Търговията 
Търговските отношения между ЕС и Китай никога не са били толкова близки и 

продуктивни.  27-те членки на Европейския съюз представляват най-големият търговски 
партньор  за  Китай.  Европа  внася  повече  китайски  стоки,  отколкото  от  всяка  друга 
страна. Търговията нараства с над 16% годишно.

Търговските отношения обаче не са лишени от проблеми и  противоречия, особено 
ще  се  отнася  до  пиратството  и  посегателството  над  авторските   права  върху  идеи  и 
технологии. 

Промените в климата 
През  последните  две  години  Китай  се  превърна  в  най-големия  източник  на 

замърсяване  с  емисии  на  CO2.  Това  върви  ръка  за  ръка  с  индустриализацията  и 
покачването  на  стандарта  на  живот.  Много  китайски  лидери  желаят  този  ръст  да 
продължи, оттук и страховете в Пекин по повод призивите на развитите западни страни 
за включване на Китай към международните споразумения за  намаляването на емисиите. 

Човешките права
Спазването  на  човешките  права  и  вносът  на  стоки  от  Китай,  за  които  се 

предполага, че са произведени в лагери за принудителен труд, бяха също централна тема 
в парламентарния дебат.  Съединените щати вече забраниха такива продукти на пазара 
си. Друг спорен въпрос е свободата в Интернет. През 2008 година китайският дисидент Ху 
Джия,  който  се  бори за  повече свобода при използване  на световната  мрежа получи 
наградата  "Сахаров" на Парламента.  Той не успя да получи наградата си лично, тъй като 
се намира в китайски затвор. 

Допълнителна информация :

Запис на заседанието от 21 септември 
Запис на заседанието от 23 септември (за лагерите) 

Източник:Страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 7 октомври 2010 г., парламентът избра 
Константин Пенчев за национален омбудсман. За 
повече информация натиснете ТУК.

Предстоящи събития 

На 12 октомври 2010 г., Председателят на 
парламента Цецка Цачева ще се срещне с проф. 
Херберт Шамбек, специалист по парламентарно право и дългогодишен председател на 
Сената на австрийския парламент.

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 7 октомври 2010 г.  Комисията по бюджет и финанси  прие на първо четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, 
№  002-01-86,  внесен  от  Министерски  съвет  на  01.10.2010  г.  Законопроектът  за 
изменение  и  допълнение  на  Закона  за  данък  върху  добавената  стойност  привежда 
националното  ни  законодателство  в  съответствие  с  директивите,  изменящи основната 
директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, а 
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именно:  директиви  2009/162/ЕС,  2009/69/ЕО,  2008/8/ЕО,  2009/132/ЕО,  както  и  с 
юриспруденцията на Съда на Европейския съюз.

На 7 октомври 2010 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа и  прие на първо 
четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 
облагане, № 002-01-85, внесен от Министерски съвет на 01.10.2010 г. 

Със   законопроекта  за   изменение  на  Закона  за  корпоративното  подоходно 
облагане  се  цели  да  бъдат  приети  резпоредби,  гарантиращи  съответствието  на 
българското законодателство с изискванията на Директива 2003/49/ЕО относно общата 
система  на  данъчно  облагане  на  плащания  на  лихви  и  роялти  между  свързани  лица 
дружества от различни държави-членки.

На 7 октомври 2010 г. Комисията по околната среда и водите прие на второ четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, 
№ 002-01-59 – внесен от Министерски съвет на 06.07.2010 г. 

Със  законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  чистотата  на 
атмосферния въздух  се  осигурява  прилагането на изискванията  на  Регламент (ЕО) № 
1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават 
озоновия  слой  и  Регламент  (ЕО)  №  1494/2007  на  Комисията  за  установяване  в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на 
формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и 
оборудване,  съдържащи  някои  флуорирани  парникови  газове.  Със  законопроекта  се 
определят и видове административни мерки, които ще се прилагат при констатиране на 
нарушения на европейското законодателство.

На 7 октомври 2010 г.  Комисията по бюджет и финанси  прие на първо четене 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, 
№ 002-01-87, внесен от Министерски съвет на 01.10.2010 г. Настоящият законопроект 
въвежда разпоредбите на Директива 2010/12/ЕО на Съвета от 16 февруари 2010 година 
за  изменение на  директиви  92/79/ЕИО,  92/80/ЕИО и  95/59/ЕО относно  структурата  и 
ставките  на  акцизите,  прилагани  към  промишлено  обработен  тютюн,  и  на  Директива 
2008/118/ЕО.

Новини от България свързани с ЕС

ЕК ще направи последната си оценка по приемането 
на България в Шенгенското пространство между 6 и 
12 декември 2010 година

Между  6  и  12  декември  2010  г.  Европейската 
комисия  ще  направи  седмата  оценка  по  приемането  на 
България в Шенген, съобщи Гюнтер Купенс, председател на 
работната група по оценката на готовността на България и 
Румъния за влизане в Шенгенската зона към Белгийското 

председателство на ЕС по време на извънредно заседание с членовете на Комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент.

Коментарът  на  белгийския  представители  дойде  в  отговор  на  запитване  на 
българският  евродепутат  Илияна  Йотова  (С&Д,  БСП)  кога  ЕК  очаква  да  е  готова  с 
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последната  си  оценка  по  готовността  на  двете  страни  за  присъединяване  към 
Шенгенското пространство, съобщава пресслужбата на политическата група.  България и 
Румъния  са  преминали  успешно  досегашните  6  етапа  на  проверка,  като  им  предстои 
последният  -  който  ще бъде  насочен върху  готовността  на  двете  страни да прилагат 
Шенгенската информационна система.

Съгласно  одобрената  процедура  в  резултат  на  седмата  проверка  Европейската 
комисия ще изготви доклад, който след консултация с ЕП трябва да бъде окончателно 
одобрен от Съвета.

В  рамките  на  дебатите  бяха  изказани  мнения  от  страна  на  представители  на 
повечето  парламентарни  групи  в  ЕП  че  би  било  политическа  грешка  да  се  отлага 
приемането  на  България  и  Румъния  в  Шенгенската  зона.  Предвид  положителните 
резултати от предишните 6 проверки, евродепутатите не очакват последната оценка да е 
негативна. 

Източник: europa.bg

ЕВРОПА 2020 

Градове и региони обменят идеи за растеж - Дни на отворените врати 2010
 

Представители  на  областни  и  общински  органи  се  срещнаха  в  Брюксел,  за  да 
обсъдят как да работят заедно за повишаване на европейската конкурентоспособност в 
съответствие със стратегията "Европа 2020". За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейската комисия

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Членовете  на  ЕП  настояват  за  по-строги  правила 
относно забавените плащания

Ако нещата вървят добре, едно просрочено плащане 
не би трябвало да бъде проблем за средностатистическото 
дружество - бизнесът се развива много добре и клиентите 
обикновено плащат навреме.  В днешното кризисно време 
обаче  просрочените  плащания се  превръщат  в  обичайно 
явление.  Нови  правила  относно  забавените  плащания, 

приети от членовете на ЕП на 5 октомври 2010г., би трябвало да улеснят дружествата да 
получават по-бързо дължимите суми.

Народно събрание
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За  да  поставим  проблема  в  контекст,  да  вземем  за  пример  вестникарската 
промишленост.  За да остане в бизнеса, дружеството трябва да продаде определен брой 
реклами, за да може да плаща на персонала и да покрива разходите за печатане. Ако 
кризата  принуди  рекламодателите  да  започнат  да  плащат  сметките  си  60  дни  след 
появата на рекламата, вместо 30 дни след това, вестникът ще има проблем с паричните 
потоци. Той трябва да разполага с резерви или приятелски настроен банкер може да 
предостави кредит за преодоляване на този период, но по време на криза това е все по-
малко вероятно.

Не  става  дума  само  за  частните  дружества.  Публичните  органи  също  могат  да 
просрочват значително плащания, поради което членовете на ЕП се заеха с просрочените 
плащания в публичния и частния сектор.
Нови правила за целия ЕС

- Политическото споразумение, постигнато от ЕП, Европейската комисия и Съвета е 
следното:

- срок за плащания на стоки или услуги от 30 дни за публични и частни дружества 
- първоначалното предложение на Комисията оставяше на купувачите и продавачите да 
се споразумеят

- държавите-членки могат да избират срок от до 60 дни за публични институции, 
предоставящи здравни грижи, тъй като разходите на болници и др. се възстановяват чрез 
социалното осигуряване, което отнема повече време

- лихвеният процент за просрочени плащания е основният плюс 8 процента 
разходи за възстановяване (разходи за получаване на дължимите суми): 40 евро

-  срокът за проверка, в който трябва да се установи дали стоките и услугите са 
доставени съгласно договора, е 30 дни, за да се попречи на купувачите да използват 
процедурата за проверка като оправдание за просрочени плащания.

Социалистката  Barbara Weiler от  Германия,  която  ръководи  приемането  на 
законодателството в тази област в ЕП, заяви: „Парламентът осигури равни условия за 
всички участници, което е от полза на многото малки и средни предприятия (МСП) в 
Европа. В резултат на тази договореност МСП вече няма да са принудени да служат като 
банки за публични институции или големи дружества.“

Плавилата ще бъдат гласувани в пленарна зала през октомври 2010г.

Гражданската инициатива — пътят напред

Гражданската  инициатива  изглежда  сравнително  прост 
процес. Ако един милион граждани от целия ЕС се обединят по 
някакъв въпрос, те могат да поискат от Европейската комисия да 
предприеме действия. Обаче въпросът как точно ще става това е 
доста по-труден. Членове на ЕП разкритикуваха предложението 

на Комисията като бюрократично и призовават за по-прости правила. 
Социалистката от Унгария  Zita Gurmai е един от докладчиците на Парламента по 

тези  предложения.  „Гражданската  инициатива  е  едно  от  основните  нововъведения  в 
Договора от  Лисабон,  уникална възможност да  се  вдъхне  нов живот на  европейската 
демокрация, да се укрепи участието на гражданите във формирането на политиките на ЕС 
и да се стимулира по-интензивен трансграничен дебат по въпроси на политиките на ЕС.“

Според нея обаче предложенията на  Комисията имат  нужда от  подобрение.  По 
думите ѝ ЕП иска да направи инициативата „по-лесна за използване и да гарантира, че с 
нея  не  се  злоупотребява,  че  тя  е  ефикасна  по  европейски  въпроси  и  си  заслужава 
гражданите да я използват. Предложените промени целят да не дадат възможност да се 
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създаде  ненужно  административно  бреме,  което  може  да  разочарова  и  отблъсне 
гражданите.“ 

Гражданска инициатива и избирателно законодателство
Парламентаристи и членове на ЕП се срещнаха на 30 септември 2010 г.,  за да 

обсъдят въпроса.  По време на срещата, наред с други предложения, беше предложено 
следното: 

- повече прозрачност, повече улеснение за гражданите; 
- срок от 18 месеца за събиране на подписите;
-  да не се изисква документ за самоличност, а да се обърне повече внимание на 

защитата на данните;
- минималната възраст за подписващите се под инициативата да бъде 16 години; 

минималният брой включени държави за приемане на инициатива да бъде една четвърт 
от държавите в ЕС.

Г-жа  Gurmai каза, че това е важна стъпка към повишаване на интереса към ЕС. 
„Намираме се на уникален етап в историята на европейската демокрация, но навлизаме в 
непознати води, поради което не можем да дадем точни прогнози как ще тръгнат нещата.“
Какво следва оттук нататък? 

Комисията  по  конституционни  въпроси  ще  гласува  по  предложенията  на  30 
октомври 2010г. и се планира те да бъдат внесени в пленарна зала през декември 2010 
година.

 

Jacques Delors : Днешна Европа все още се нуждае от 
душа

Бившият  председател  на ЕК  Jacques Delors (ръководил 
Комисията  от  1985  до  1994)  бе  в  Парламента  по  повод 
тържественото  отбелязване  на  20-годишнината  от 
Обединението на Германия - шанс за нашия екип да разговаря 
с  него  за  събитията  преди  две  десетилетия  и  за 

предизвикателствата пред европейската интеграция в момента. За повече информация 
натиснете ТУК.

Гарантиране  на  политическа  и  икономическа 
независимост на обществените телевизии

Обществените радио- и телевизионни канали страдат от 
нарастващо  политизиране  и  от  недостатъци  в  моделите  на 
финансиране.  Парламентите,  правителствата  и  органите  за 
регулация трябва да започнат обществен дебат за бъдещето на 

обществените  медии,  с  акцент  върху  деполитизирани  управленски  структури  и 
независимо  обществено  финансиране.  Това  се  казва  в  проектодоклада  по  собствена 
инициатива на белгийския депутат от АЛДЕ Ivo Belet.  За повече информация натеснете 
ТУК.

Източник:Страницата на Европейския парламент

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Председателство на Съвета на ЕС

След  Испания  Белгия  пое  ротационното  председателство  на 
Европейския съюз от 1 юли 2010г. и представи амбициозна програма 
за второто шестмесечие на 2010 г.

Работната  програма  на  белгийското  председателство  следва 
програмата на "триото на председателствата" , съставено от Белгия, 
Испания и Унгария. Белгия ще се стреми преди всичко да гарантира 
прилагането  на  договора от  Лисабон,  влязъл в  сила през декември 

2009г., който улеснява процедурата за вземане на решения в Европейския съюз.
По време на испанското председателство спадът на еврото и влошаването на публичните 
дефицити на държавите-членки разтърсиха Европа. Новото председателство желае да 
възстанови растежа и да подобри икономическото управление. В програмата на Белгия 
е предвидено и създаването на нова европейска структура за контрол на финансовите 
пазари.

Интернет-страница на белгийското председателство 

Новини от Европейската комисия

Освобождаване на силата на иновациите

Нова  европейска  стратегия  за  ускоряване  на 
разработването  на  нови  продукти  и  услуги,  която 
открива пътя към растеж и заетост.

"Съюз  за  иновации"  -  водеща  инициатива  от 
плана  Европа  2020  ,  цели  стимулиране  и 
ускоряване на иновациите в Европа, като се премахнат 
пречките по пътя на добрите идеи към пазара.

Подходът включва създаване на "партньорства за 
иновации" между публичния и частния сектор, за да достигат по-бързо иновациите до 
пазара.  Очаква  се  това  да  доведе  до  увеличаване  на  финансирането  за 
научноизследователска  и  развойна  дейност  и  до  по-добро  координиране  на 
инвестициите, както и да подпомогне актуализацията на регламентите и стандартите и 
съобразяването им с нуждите на съвременната икономика.

Сред приоритетните области,  в които Комисията иска да има повече публично-
частно сътрудничество, са изменение на климата, енергийна ефективност, здравословен 
начин на живот, "интелигентни" градове и мобилност, рационално използване на водата, 
суровини и устойчиво селско стопанство.

Първото  партньорство,  което  ще  стартира  през  2011  г.,  ще  стимулира 
разработването  на  нови  продукти  и  услуги,  които  могат  да  подпомогнат  активното 
остаряване в добро здраве.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Тъй като научноизследователската и развойна дейност играе много важна роля в 
иновациите, политиката се стреми също така да намали различията между Европа, от 
една страна, и САЩ и Япония, от друга, като повиши инвестициите в тази област до 3 % 
от БВП.

Според ново проучване постигането на тази цел може да доведе до създаването 
на 3,7 млн. работни места и да повиши годишния растеж с до 795 млн. евро. Ще са нужни 
още 1 млн. изследователи.

"Съюз за  иновации"  цели също така улесняване  на достъпа до  финансиране  и 
квалифицирани работници, намаляване на бюрокрацията и на разходите за патентоване 
на нови идеи.

Сред  предложените  мерки  са  и  показатели  за  измерване  на  дела  на  бързо 
нарастващи компании в икономиката и за класиране на университети. Част от пакета са и 
предложения за засилване на рисковите капиталови инвестиции между различни страни.

Още за "Съюз за иновации" 
Съюз за иновации - Първо действие         

Данъчно облагане на финансовия сектор

Данъци  за  финансовия  сектор  в  световен 
мащаб и на ниво ЕС ще помогнат за финансиране на 
международни  предизвикателства  като  развитието 
или  изменението  на  климата  и  за  преодоляване  на 
последиците от световната икономическа криза.

Комисията предлага два вида данъци.  Първият 
- на ниво ЕС - е данък върху финансовите дейности на 
финансовия  сектор  в  Съюза,  а  другият  е  данък  в 

световен мащаб върху финансовите трансакции.
Тъй като банките и други финансови институции бяха една от основните причини 

за кризата и през последните две години получиха значителна правителствена помощ, 
данъкът ще бъде начин те да участват в разходите по възстановяването.

Данъчното облагане на финансовия сектор е по-ниско в сравнение с други сектори 
на  икономиката.  Например  много  банки  са  освободени  от  ДДС  и  получават  други 
преференциални  облаги.  Генерираните  от  данъка приходи  ще гарантират,  че банките 
внасят дължимото в публичните бюджети.

Въвеждането на международен данък върху финансовите трансакции ще бъде друг 
начин  за  генериране  на  нови  приходи.  С  тях  могат  да  бъдат  финансирани  световни 
политики като помощ за развитие или борба с изменението на климата. 

Комисията  ще  извърши  оценка  на  въздействието  на  подобен  данък  върху 
икономиката.

Правителствата от ЕС ще обмислят двете възможности преди следващата среща на 
върха на 20-те най-богати икономики (Г-20) през ноември, на която ще бъде представена 
обща позиция на Съюза.

Още за данъчното облагане в ЕС 

Източник: Страницата на Европейската комисия

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Инициативи на ЕС 

Работа без граници

До  средата  на  октомври 2010г.  по  време  на  тазгодишните  Европейски  дни  на 
заетостта  работодатели  и  търсещи  работа  от  целия  ЕС  ще  се  срещнат  в  рамките  на 
трудови борси, семинари и работни срещи. За повече информация натиснете ТУК

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 04.10.-08.10.2010 г.

Борба с измамите
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Защита на 

финансовите интереси на Общностите – Борба с измамите – Годишен доклад за 
2009 г. – COM(2010)382 Досие на документи

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

ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА 
относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ФИНАНСОВА 
ГОДИНА 2009 – COM(2010)502 Досие на документа

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

дейностите на Европейския съвет за научни изследвания и осъществяването на 
целите,  определени  в  специалната  програма  „Идеи“,  през  2009  година  - 
COM(2010)458 Досие на документа

Транспорт
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  относно  изграждането  на  единно  европейско 

железопътно пространство - COM(2010)474 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за дейностите на 

Европейския  фонд  за  приспособяване  към  глобализацията  през  2009  г.  - 
COM(2010)464 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 
параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
позицията на Съвета за приемането на предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за разширяване на приложното поле на разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на 
гражданите на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби на 
основание на тяхното гражданство - COM(2010)448Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

10

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3731
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3728
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3730
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3735
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3740
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=3736
http://ec.europa.eu/news/employment/101001_1_bg.htm


Седмичен бюлетин Брой 33
 11 октомври 2010г.

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/2009/023  PT/Qimonda от 
Португалия) – COM(2010)452Досие на документа

⇒ 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/2010/001 DK/Nordjylland от Дания) 
- COM(2010)451Досие на документа

⇒ 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/2010/002 ES/Cataluña automoción) - 
COM(2010)453 Досие на документа

⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 
съответствие с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово  управление (заявление  EGF/2009/021  IE/SR Technics от  Ирландия)  - 
COM(2010)489 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

5.10.2010 L261
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  872/2010  на  Комисията  от  4  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.  

 Регламент  (ЕС)  № 873/2010  на  Комисията  от  4  октомври  2010 година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/592/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки 

от 29 септември 2010 година за назначаване на един съдия в Съда.

5.10.2010 L262
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  860/2010  на  Комисията  от  10  септември  2010  година  за 
установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком 
списък“ на промишлените продукти за 2010 г. 

6.10.2010 L263
РЕГЛАМЕНТИ 

Народно събрание
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 Регламент  (ЕС)  №  874/2010  на  Комисията  от  5  октомври  2010  година  за 
разрешаване на лазалоцид А натрий като фуражна добавка за пуйки на възраст до 
16  седмици  (притежател  на  разрешителното  Alpharma  (Белгия)  BVBA)  и  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2430/1999. 

 Регламент  (ЕС)  № 875/2010  на  Комисията  от  5  октомври  2010 година  относно 
разрешително за използване за  срок от  десет  години  на добавка в храните за 
животни.

 Регламент  (ЕС)  №  876/2010  на  Комисията  от  5  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 877/2010 на Комисията от 5 октомври 2010 година за изменение 
на  Регламент  (ЕС)  № 869/2010  за  определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на 
зърнените култури, считано от 1 октомври 2010 г. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/594/ЕС  на  Европейския  съвет  от  16  септември  2010  година  за 

изменение на списъка на съставите на Съвета.

7.10.2010 L264
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 878/2010 на Комисията от 6 октомври 2010 година за изменение 
на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления 
официален  контрол  върху  вноса  на  някои  фуражи  и  храни  от  неживотински 
произход. 

 Регламент (ЕС) № 879/2010 на Комисията от 6 октомври 2010 година за изменение 
на  Регламент  (ЕО)  №  554/2008  на  Комисията  по  отношение  на  минималното 
съдържание  на 6-фитаза  (Quantum Phytase)  като  фуражна добавка  за  кокошки 
носачки. 

 Регламент (ЕС) № 880/2010 на Комисията от 6 октомври 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 (Cappero di Pantelleria (ЗГУ).

 Регламент  (ЕС)  №  881/2010  на  Комисията  от  6  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  №  882/2010  на  Комисията  от  6  октомври  2010  година  за 
определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, 
отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването 
на заявления за износни лицензии за извънквотна захар. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/599/ЕС на Съвета от 1 октомври 2010 година за назначаване на 

един заместник-член от Испания в Комитета на регионите.
 Решение 2010/600/ЕС на Съвета от 1 октомври 2010 година за назначаване на 

член от Германия в Комитета на регионите.
 Решение 2010/601/ЕС на Съвета от 1 октомври 2010 година за назначаване на 

заместник-член от Италия в Комитета на регионите.
 Решение 2010/602/ЕС на Комисията от 6 октомври 2010 година за изменение на 

приложение II към Решение 2006/766/ЕО по отношение на вписването за Сърбия в 
списъка с третите страни и териториите,  от които е разрешен вносът на рибни 
продукти, предназначени за консумация от човека. 

Народно събрание
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7.10.2010 L264
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 878/2010 на Комисията от 6 октомври 2010 година за изменение 
на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления 
официален  контрол  върху  вноса  на  някои  фуражи  и  храни  от  неживотински 
произход.

 Регламент (ЕС) № 879/2010 на Комисията от 6 октомври 2010 година за изменение 
на  Регламент  (ЕО)  №  554/2008  на  Комисията  по  отношение  на  минималното 
съдържание  на 6-фитаза  (Quantum Phytase)  като  фуражна добавка  за  кокошки 
носачки. 

 Регламент (ЕС) № 880/2010 на Комисията от 6 октомври 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 (Cappero di Pantelleria (ЗГУ).

 Регламент  (ЕС)  №  881/2010  на  Комисията  от  6  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  882/2010  на  Комисията  от  6  октомври  2010  година  за 
определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, 
отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването 
на заявления за износни лицензии за извънквотна захар.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/599/ЕС на Съвета от 1 октомври 2010 година за назначаване на 

един заместник-член от Испания в Комитета на регионите.
 Решение 2010/600/ЕС на Съвета от 1 октомври 2010 година за назначаване на 

член от Германия в Комитета на регионите.
 Решение 2010/601/ЕС на Съвета от 1 октомври 2010 година за назначаване на 

заместник-член от Италия в Комитета на регионите.
 Решение 2010/602/ЕС на Комисията от 6 октомври 2010 година за изменение на 

приложение II към Решение 2006/766/ЕО по отношение на вписването за Сърбия в 
списъка с третите страни и териториите,  от които е разрешен вносът на рибни 
продукти, предназначени за консумация от човека. 

8.10.2010 L265
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕC)  № 883/2010  на  Комисията  от  7  октомври  2010 година  относно 
разрешаването  на  нова  употреба  на Saccharomyces  cerevisiae  NCYC Sc  47  като 
фуражна  добавка  за  телета  за  отглеждане  (титуляр  на разрешителното  Société 
industrielle Lesaffre). 

 Регламент (ЕС) № 884/2010 на Комисията от 7 октомври 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 1464/2004 по отношение на карентния срок за фуражната 
добавка  Monteban,  принадлежаща  към  групата  „Кокцидиостатици  и  други 
медицински вещества“.

 Регламент  (ЕС)  № 885/2010  на  Комисията  от  7  октомври  2010 година  относно 
разрешително за употребата на препарата от наразин и никарбазин като фуражна 
добавка  за  пилета  за  угояване  (притежател  на  разрешителното  —  Eli Lilly and 
Company Ltd) и за изменение на Регламент (ЕО) № 2430/1999.

 Регламент (ЕС) № 886/2010 на Комисията от 7 октомври 2010 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания. 
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 11 октомври 2010г.

 Регламент  (ЕС)  №  887/2010  на  Комисията  от  7  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  № 888/2010  на  Комисията  от  7  октомври  2010 година  относно 
неопределянето на минимална продажна цена в отговор на осмата индивидуална 
покана за търг за продажба на масло в рамките на тръжната процедура, открита с 
Регламент (ЕС) № 446/2010.

 Регламент  (ЕС)  № 889/2010  на  Комисията  от  7  октомври  2010 година  относно 
определянето на минималната продажна цена на обезмаслено мляко на прах за 
осмата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с 
Регламент (ЕС) № 447/2010.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/603/ОВППС на Съвета от 7 октомври 2010 година за по-нататъшни 

мерки  в  подкрепа  на  ефективното  изпълнение  на  мандата  на  Международния 
наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ).

 Решение  2010/604/ЕС  на  Комисията  от  6  октомври  2010  година  относно 
преразпределянето  в  полза  на  Португалия  на  допълнителни  дни  в  морето  в 
рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис. 

9.10.2010 L266
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 890/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за изменение 
на  приложението  към  Регламент  (ЕС)  №  37/2010  относно 
фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 
максимално  допустимите  стойности  на  остатъчните  количества  в  храните  от 
животински произход във връзка със субстанцията дерквантел. 

 Регламент  (ЕС)  №  891/2010  на  Комисията  от  8  октомври  2010  година  за 
разрешаване  на  нова  употреба  на  6-фитаза  като  фуражна  добавка  за  пуйки 
(притежател на разрешението Roal Oy). 

 Регламент  (ЕС)  № 892/2010  на  Комисията  от  8  октомври  2010 година  относно 
статуса  на  някои  продукти  по  отношение  на  фуражните  добавки,  попадащи  в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета. 

 Регламент (ЕC) № 893/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за изменение 
на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент 
и  на  Съвета  по  отношение  на  максимално  допустимите  граници  на  остатъчни 
вещества  от  ацеквиноцил,  бентазон,  карбендазим,  цифлутрин,  фенамидон, 
феназаквин,  флоникамид,  флутриафол,  имидаклоприд,  йоксинил,  метконазол, 
протиоконазол,  тебуфенозид  и  тиофанат-метил  във  или  върху  определени 
продукти. 

 Регламент (ЕС) № 894/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 815/2008 относно дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 
във връзка с определението на понятието „продукти с произход“,  установено в 
рамките  на  Общата  система  за  преференции,  с  цел  отчитане  на  специалната 
ситуация  на Кабо  Верде  по  отношение на износа  на някои рибни  продукти за 
Общността. 

 Rегламент (ЕС) № 895/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за вписване 
на  наименование  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 896/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания.
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 Регламент (ЕС) № 897/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за вписване 
на  наименование  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 898/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 899/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за вписване 
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 900/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за вписване 
на  наименование  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 901/2010 на Комисията от 8 октомври 2010 година за вписване 
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените 
географски указания. 

 Регламент  (ЕС)  №  902/2010  на  Комисията  от  8  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент  (ЕС)  № 903/2010  на  Комисията  от  8  октомври  2010 година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

9.10.2010 L267
РЕШЕНИЯ

 Решение  2010/597/ЕС  на  Европейската  централна  банка  от  16  септември  2010 
година относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на 
евробанкноти. 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. септември 2010 г.

Издание на ОЛАФ относно предотвратяването на измамите чрез информиране на 
обществеността
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
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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
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
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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
vesna@parliament.bg
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