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Тема на седмицата

ЕС  отбелязва  международния  ден  за 
изкореняване на бедността

17 октомври е международният ден за изкореняване на 
бедността.  Този път той има специална европейска окраска, 
тъй  като  ЕС  обяви  2010  година  за  Европейска  година  на 
борбата с бедността и социалното изключване. По този повод 
ЕП ще проведе специален дебат по време на пленарната си 

сесия в Страсбург идната седмица, като в него ще участва и Генералният секретар на 
ООН Бан Ки Мун. 

Отбелязването на международния ден за изкореняване на бедността е практика по 
целия  свят  от  1992  година  насам,  когато  Генералната  асамблея  на  ООН  приема 
резолюция по този въпрос. Намаляването на крайната бедност и глада е Цел 1 от Целите 
на Хилядолетието за развитие, определени от ООН през 2000 година. 

За да заяви своята съпричастност към целта за изкореняване на бедността, ЕП 
предприе специална комуникационна кампания. Неин нагледен символ е синя панделка с 
европейските звезди.

Всички  институции  на  ЕС,  както  и  Съветът  на  Европа  предприемат  различни 
инициативи  във  връзка  с  борбата  срещу  бедността.  След  втората  за  тази  година 
европейска седмица за борба с бедността (първата беше през май 2010г.), в дневния ред 
на пленарната сесия на ЕП в Страсбург, която започва от понеделник,18 октомври 2010г. 
са включени ред доклади, които имат отношение към темата. 

По данни за 2008 г. в ЕС над 85 милиона души или около 17% от населението, 
живее под прага на бедността. През 2005 г. този дял е бил 16%, а през 2000 г. - 15%. 
Така, въпреки всички усилия, през последните години социалните неравенства в ЕС се 
задълбочават.  Особено  застрашени от  бедност  са  децата,  младите,  възрастните  хора, 
жените.  Икономическата  криза  от  последните  две  години  допълнително  е  свила 
предлагането на работни места. Според статистика, приложена към доклада, България е 
най-бедната  от  държавите-членки  на  ЕС,  като  51%  от  нейното  население  изпитва 
материални затруднения.

На  19  октомври  2010г.  в  ЕП  ще  се  проведе  специален  дебат  за  борбата  с 
бедността,  след  като  бъде  разгледан  доклад  от  португалската  евродепутата  Илда 
Фигуердо  за  ролята  на  минималния  доход  за  борбата  срещу  бедността.  Докладът 
отбелязва,  че  бедността  и  социалното  изключване  представляват  посегателство  над 
човешкото достойнство и нарушение на основни човешки права.  Документът предлага 
равнището на минимални доходи в държавите от ЕС да бъде фиксирано на 60% от нивото 
на средните доходи в същата страна. Обръща се внимание на наличието в ЕС на хора, 
които имат работа и въпреки това живеят в бедност.

В 12 ч. (френско време) официално обръщение от трибуната на ЕП ще направи 
Генералният секретар Бан Ки Мун. От 14.45 ч. в Страсбург, Председателят на ЕП Й.Бузек 
и Бан Ки Мун ще участват в церемония пред гигантска синя панделка, символ на борбата 
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с бедността. Младежи от неправителствената организация ATD Quqart Monde ще връчат 
декларация за борба с бедността и социалното изключване. 

Същия ден, но в Брюксел, коалиция от неправителствени организации ще направи 
човешка верига около сградата на ЕП за да изразят загрижеността и солидарността с 
борбата  за  изкореняване  на бедността.  Представители  на  ЕП,  Съвета  и  Европейската 
комисия  ще  направят  обръщение  към  участниците  и  ще  призоват  за  още  по-големи 
усилия от страна на ЕС за премахване на бедността и социалното изключване. 

На 20 октомври 2010г., френската евродепутатка Превеше Бер ще представи на 
пленарната  сесия  в  Страсбург  междинния  доклад  на  Специалната  комисия  по 
финансовата, икономическа и социална криза, с препоръки за мерките и инициативите, 
които трябва да се предприемат за нейното преодоляване. Следобед същия ден ще има 
разисквания  по  финансовите  инструменти  на  ЕС,  които  включват  средствата, 
предназначени за помощ за развитие. 

През  януари  2011 г.  в  Брюксел  ще се  поведе  Гражданска  Агора  по  кризата  и 
бедността. Тя ще бъде и преход към Европейската година на доброволчеството. 

Източник: europa.bg

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

По повод трагичните инциденти в Полша 
и Украйна председателят на Народното събрание 
Цецка Цачева изпрати на 12 октомври 2010 г. 
съболезнователни адреси до Маршала на Сейма 
на  Националното  събрание  на  Полша  Гжегош 
Схетина и до председателя на Върховната Рада 
на Украйна Володимир Литвин.
„Дълбоко  съм  покрусена  от  вестта  за 
злощастната катастрофа в Полша, отнела живота 
на  многобройни  полски  граждани.  Моля, 
приемете  израза  на  най-дълбоките  ми  съболезнования  към  Вас,  към  членовете  на 
Националното  събрание  на  Република  Полша  и  към  семействата  и  близките  на 
загиналите», пише Цецка Цачева до Маршала на Сейма на Националното събрание на 
Полша Гжегош Схетина. 

Председателят  на  Народното  събрание  изразява  в  съболезнованието  си  най-
искрената  приятелска  и  човешка съпричастност  и  солидарност  на  депутатите  в  41-то 
Народно събрание и на целия български народ.

«С  дълбока  скръб  научих  вестта  за  трагичния  инцидент  в  украинския  град 
Марханец, довел до многобройни човешки жертви”, пише председателят на Народното 
събрание  до  председателя на Върховната Рада  на Украйна Володимир Литвин.  Цецка 
Цачева изразява съболезнования от името на народните представители в 41-то Народно 
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събрание  и  заявява,  че  приятелска  България  скърби  за  жертвите  при  злощастния 
инцидент.

„Позволете  ми  в  този  труден  момент  да  изразя  и  искрената  си  надежда  за 
възстановяване  на  ранените  при  тежката  катастрофа.  Убедена  съм,  че  властите  ще 
положат всички необходими грижи за близките на загиналите в тези мигове на изпитания 
и болка от невъзвратимата загуба», посочва председателят на парламента.

Предстоящи събития 

Народното събрание ще е домакин на 19 октомври 2010 г. на конференция на тема 
„Новата ”зелена” икономика – българският отговор”. Форумът, който е под патронажа на 
председателя на парламента Цецка Цачева, започва в 10.00 часа в зала „Запад”.
Конференцията  ще  открие  заместник-председателят  на  Народното  събрание  Анастас 
Анастасов.

Участниците  ще  дискутират  въпроси,  свързани  с  политиката  на  България  и 
Европейския  съюз  в  областта  на  енергетиката  и  климатичните  промени.  Форумът  е 
разделен на два панела -  "Държавата и „зеленият” икономически растеж” и „Разгръща ли 
бизнесът „зеления” си потенциал?” Гост-лектори ще бъдат водещи български експерти, 
както и представители на държавни институции.  Посланиците на Финландия и Холандия 
Таря Лайтиайнен и Карел ван Кестерен ще запознаят с успешни практики за устойчиво 
развитие  в  техните  страни.  Председателят  на  парламентарната  комисия  по  околната 
среда и водите Искра Михайлова ще се спре на екологичното законодателство и бизнесът 
в България.

Форумът е в рамките на проект „Зелена” стъпка напред: за нова ангажираност и 
отговорност към околната среда на българските политици” на Българското училище за 
политика и Нов български университет. Част от проекта беше и състоялата се на 31 май 
2010 г.  в Народното събрание конференция „Енергийната революция – коя страна на 
барикадата ще изберем”.

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.
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Новини от България свързани с ЕС

Комисар Георгиева посещава Унгария

Еврокомисарят  по  международното  сътрудничество, 
хуманитарната  помощ  и  реагирането  при  кризи  Кристалина 
Георгиева ще посети днес Будапеща и село Колонтар, което най-
силно пострада от разлива на токсична кал, предаде „Дойче веле". 

Тя  ще  разговаря  с  министъра  на  вътрешните  работи  на 
Унгария Шандор Пинтер,  с  министъра на външните работи Янош 
Мартони и с държавния секретар по европейските въпроси,  след 

което ще посети пострадалото от екологичната катастрофа село Колонтар.

Източник: europa.bg

Договор от Лисабон 

Договор от Лисабон (ОВ   C  306 17.12.2007)   

За промените, които Договорът от Лисабон прави, можете да прочетететук [86 KB] 

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

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 
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независимо  обществено  финансиране.  Това  се  казва  в  проектодоклада  по  собствена 
инициатива на белгийския депутат от ЕНП Ivo Belet.  За повече информация натиснете 
ТУК.

Човешките права в Бирма - изслушване в  ЕП

Броени  седмици  преди  изборите  в  Бирма/Мианмар 
Подкомисията  на  ЕП  за  човешки  права  проведе  публично 
изслушване с активисти за спазване на правата на човека. 
Ситуацията  в  страната  се  е  влошила  за  последните  три 
години,  подчертаха правозащитниците  пред евродепутатите 
по време на срещата в ЕП (30 септември 2010г.). За повече 

информация натиснете ТУК.

Строителството: пазар без бариери

Строителният  сектор  представлява  една  десета  от 
икономиката на ЕС, но европейският пазар в тази област още не е 
напълно отворен. Търговията между държавите е затруднена заради 
различните  стандарти  и  бариери.  В  момента  се  обсъжда 
хармонизиране  на условията за  пускане  на пазара  на строителни 
материали.  Британската  депутатка  Catherine  Stihler  (Социалисти  и 
демократи)  представи  доклада  си  по  темата  в  Парламентарната 
комисия  по  вътрешен  пазар  и  защита  на  потребителите  на  11 
октомври 2010 година. За повече информация натиснете ТУК.

Изслушване относно поуките във връзка с пандемията от 
грипния вирус A (H1N1)

Миналата седмица пандемията от грипния вирус  A (H1N1) 
се  завърна  в  ЕП,  но  за  щастие  не  в  буквалния  смисъл.  На  5 
октомври  2010г.  членове  на  ЕП  и  представители  на 
здравеопазването  участваха  в  работна  група,  за  да  обсъдят 
доколко правилни са били действията по време на пандемията. 
Въпреки че близо 45 милиона европейци бяха ваксинирани, все 
още има значителни резерви от неизползвани ваксини. За повече 

информация натиснете ТУК.
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Авторските права в Европейския съюз - семинар в ЕП

Семинар  на  тема:  "Авторските  права  в  рамките  на 
единния  пазар"  се  проведе  на  12  октомври 2010г.  в 
Брюксел.  Организатор  бе  технологичният  орган  в  ЕП, 
наречен "Оценка на научните технологични възможности”, 
който  е  познат  под  английското  съкращение  STOA. 
Необходимостта от  хармонизиранe на законодателството  в 
областта на авторските права бе една от централните теми. 

За повече информация натиснете ТУК.

Източник:Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Езикова помощ за подсъдими граждани

Нидерландски гражданин се оказва участник в пътнотранспортно 
произшествие  в  Гърция,  а  английски  футболен  привърженик  е 
арестуван в Италия.  И в двата случая за провеждането на справедлив 
съдебен  процес  ще  бъде  необходимо  подсъдимите  да  разбират 

обвиненията  и  доказателствата  срещу  тях.  Това  понастоящем  ще  се  гарантира  от 
директивата, приета от Съвета на 7 октомври 2010г. като първи акт от серията мерки за 
защита  на  правата  на  заподозрените  лица  или  на  обвиняемите  в  рамките  на 
наказателното производство.

Лицата не могат  да  упражняват правото си  на защита,  ако не разбират  езика, 
който се използва по време на полицейските разпити и съдебните заседания, ако нямат 
пълен писмен превод на документите от съществено значение и не могат да комуникират 
с адвоката си. Директивата ще гарантира, че обвиняемите лица се уведомяват относно 
законните им права и могат да ги упражняват от момента, в който срещу тях се повдигне 
наказателно обвинение в държава-членка на ЕС, както и че могат да комуникират на 
разбираем за тях език.

Услугата  се  предоставя  на  обвиняемия  безплатно,  като  разходите  за  устния  и 
писмения превод се поемат от държавите-членки, независимо от окончателното съдебно 
решение.

С директивата се установяват общи минимални стандарти за процесуалните права 
в наказателните производства в рамките на ЕС, което гарантира зачитането на основните 
права на гражданите.  Освен това директивата допринася за изграждането на доверие 
между  органите  в  различните  държави-членки,  които  си  сътрудничат  по 
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наказателноправни  въпроси,  в  това  число  по  въпроси,  свързани  с  екстрадицията  и 
европейската заповед за арест.

По-спокойно плаване

Пътниците на кораби ще се ползват от повече права 
на  компенсация  и  помощ  в  случай  на  закъснение  или 
отменяне на пътуването.  Лицата с увреждания и лицата с 
намалена  подвижност  ще  бъдат  защитени  от 
дискриминация  и  ще  получават  съответната  помощ  при 
качване и слизане от кораба, както и по време на престоя 

си на борда. Това са основните елементи от новия регламент, приет от Съвета на 11 
октомври 2010г.

В случай че заминаването, свързано с пътническа услуга или круиз, бъде отменено 
или забавено с повече от 90 минути, пътниците ще могат да избират между пренасочване 
и възстановяване на стойността на билета. Освен това при подобни ситуации превозвачът 
трябва  да  предостави  помощ,  включително  безалкохолни  напитки  или  храна  и,  при 
необходимост, настаняване на стойност до 80 евро на нощувка за максимум три нощувки.

Правото на настаняване обаче не се прилага в случаите, когато закъснението или 
отменянето се дължи на лоши метеорологични условия.

Новите  правила  предвиждат  и  обезщетяване  за  закъснение  при  пристигането. 
Обезщетяването не се прилага, когато закъснението се дължи на климатични условия или 
на извънредни обстоятелства.

Не  може  да  се  отказва  превоз  на  пътници  с  увреждания  или  с  намалена 
подвижност, освен от съображения за безопасност или поради неподходяща конструкция 
на кораба.  Тези пътници имат право да получат помощ, при условие че са уведомили 
превозвача  за  нуждите  си  поне  48  часа  предварително.  Ако  лицето  се  нуждае  от 
придружител, последният пътува безплатно.

Регламентът се отнася за кораби, превозващи повече от 12 пътници. Той не се 
прилага  за  пътнически  услуги  за  разстояния  под  500 метра,  както  и  за  пътувания  с 
екскурзионна и туристическа цел, различни от круизи.

Новото законодателство ще започне да се прилага две години след публикуването 
му в Официален вестник на ЕС.

ЕС вече въдеде подобно законодателство в областта на въздушния и железопътния 
транспорт.
Пълен текст на регламента (pdf)

Източник: Страницата на Съвета
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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

Строги  правила  за  петролните  платформи  в  открито 
море

Безопасността не подлежи на обсъждания. ЕС се нуждае 
от  общи закони за съоръженията за  добив на нефт и газ  в 
морето,  които ще намалят риска от  екологични бедствия в  

европейски води.
След тежката експлозия на петролна сонда на САЩ в 

Мексиканския  залив  по-рано  тази  година  Комисията  обърна  специално  внимание  на 
стандартите на ЕС за безопасност и екологичност на петролната промишленост.

Като цяло нормите за безопасност се оказаха високи, но в законодателството има 
някои пропуски, дължащи се предимно на различия между отделните страни.  Различия 
има дори между отделни компании.

Въвеждането  на  общи  европейски  правила  ще  помогне  за  предотвратяване  на 
разливите на нефт в открито море и ще осигури защита на хората и околната среда.  А 
при  злополука  правилата  ще  гарантират,  че  отговорните  за  това  компании  вземат 
необходимите мерки и плащат за почистване на замърсяването.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Новите правила ще повишат стандартите до максимум, като изискват:
от  компаниите,  кандидатстващи за  разрешения  за  сондиране  -  да  имат  готови 

планове за реагиране в случай на разливи.  Те ще трябва да доказват, че разполагат с 
достатъчно средства, за да платят за почистването и екологичните щети; 

от  националните  органи  -  да  поверяват  инспекциите  на  безопасността  на 
независими експерти; 

от  оборудването  за  нефтени  платформи  и  подвижни  съоръжения  за  добив  на 
петрол в морето, и по-конкретно от съоръженията за предотвратяване на експлозии - да 
отговаря на най-високите стандарти за безопасност; 

от компаниите - да почистват и заплащат за екологични щети, нанесени на водите 
и морските организми до 200 мили (322 километра) от брега. Границата в момента е 12 
мили (19 км). 

ЕС ще преговаря също така със своите съседи, за да установят и те подобни норми 
за компаниите за сондаж и добив на петрол.

Така хората, живеещи в крайбрежните райони, ще се радват на по-добра защита 
на своето препитание и на околната среда,  а общите правила и стандарти на ЕС ще 
позволят на нефтените компании да не се занимават с различен набор от изисквания 
всеки път, когато отиват да сондират на ново място.

Очаква се новите закони да бъдат предложени в началото на 2011 г.
Повече за поликите на ЕС за петрола 
Петрол - как се образува цената му?         

Намаляването на жертвите по пътищата остава приоритет

Разумно  поведение  от  страна  на  водачите,  качествена 
пътна инфраструктура и сигурни автомобили трябва да повишат 
безопасността по пътищата в Европа.

Около 35 000 души са загинали по пътищата в ЕС през 2009 г., с повече от една 
трета по-малко спрямо 2001 г. Въпреки че напредъкът е значителен, той едва ли е повод 
за празнуване. Според неотдавнашно проучване  за пътната безопасност в Европа 
повечето  хора  считат,  че  е  необходимо  да  се  направи  повече  за  намаляване  на 
произшествията. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейската комисия
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Предстоящи събития в европейските институции

Предстоящи събития     в Европейския парламент  

Гласуване на бюджета за 2011 година, вот по срока 
за  разплащане  при  забавени  плащания,  гласуване  на 
предложението  за  20  седмици  минимален  отпуск  по 
майчинство  -  това  са  само  част  от  горещите  теми  от 
натоварения  дневен  ред  на  пленарната  сесия  през 
октомври.  В  това  тематично  досие  може  да  проследите 
новините от пленума в развитие. 

На  19  октомври 2010  година пред  евродепутатите 
ще говори  генералният секретар на ООН Ban Ki-moon.  За 

следващия  ден  е  насрочено  изказването на  председателя  на  Европейския  парламент 
Йежи Бузек,  който   ще направи  равносметка  по  повод достигане  на  средата  на  своя 
мандат. 

Източник:Страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 11.10.-15.10.2010 г.

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

мобилизиране  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/2009/015  NL/  Gelderland  и 
Overijssel  разделение 18,  подадено  от  Нидерландия)  -  COM(2010)528 Досие  на 
документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране  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/2009/028  NL/Limburg разделение 
18, подадено от Нидерландия) - COM(2010)518 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране  на  Европейския  фонд  за  приспособяване  към  глобализацията  в 
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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/2009/026  NL/Noord Holland и 
Utrecht разделение  18,  подадено  от  Нидерландия)  -  COM(2010)530  Досие  на 
документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
мобилизиране  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/2009/027 NL/Noord Brabant и Zuid 
Holland разделение  18,  подадено  от  Нидерландия)  -  COM(2010)529  Досие  на 
документа

Вътрешен пазар и услуги
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  -  Доклад 

относно  финансирането  на  Фондацията  на  международните  стандарти  за 
финансово отчитане - COM(2010)504 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумение под 

формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия 
относно  допълнителни  търговски  преференции  за  селскостопански  продукти, 
постигнато  на  основание  член  19  от  Споразумението  за  Европейското 
икономическо пространство - COM(2010)466 Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО СЪВЕТА  относно 

предоставянето  на  макрофинансова  помощ  за  трети  държави  през  2009  г.  - 
COM(2010)513 Досие на документа

Околна среда
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  за 

прилагането  на  Регламент  (ЕО)  №  850/2004  относно  устойчивите  органични 
замърсители,  изготвен  в  съответствие  с  член  12,  параграф  6  от  Регламента  - 
COM(2010)514 Досие на документа

⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ -  Шести 
доклад  относно  статистическите  данни  за  броя  на  животните,  използвани  за 
опитни  и  други  научни  цели  в  държавите-членки  на  Европейския  съюз  - 
COM(2010)511 Досие на документа

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

установяване  на  програма  за  подпомагане  на  по-нататъшното  развитие  на 
интегрираната морска политика - COM(2010)494 Досие на документа

Транспорт
⇒ Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 

задно  монтирани защитни  конструкции  при  преобръщане  на селскостопански  и 
горски колесни трактори с тясна колея - COM(2010)510 Досие на документа

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

изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за 
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контрол  на  износа,  трансфера,  брокерската  дейност  и  транзита  на  изделия  и 
технологии с двойна употреба - COM(2010)509 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

12.10.2010 L268
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  904/2010  на  Съвета  от  7  октомври  2010  година  относно 
административното  сътрудничество  и  борбата  с  измамите  в  областта  на  данъка 
върху добавената стойност. 

 Регламент  (ЕС)  №  905/2010  на  Комисията  от  11  октомври  2010  година  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на 
допълнителните  мита  за  краставици,  артишок,  клементинки,  мандарини  и 
портокали. 

 Регламент  (ЕС)  №  906/2010  на  Комисията  от  11  октомври  2010  година  за 
изменение за сто тридесет и седми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за 
налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени 
физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда 
и талибаните.

 Регламент  (ЕС)  №  907/2010  на  Комисията  от  11  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 908/2010 на Комисията от 11 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. 

 Регламент  (ЕС)  №  909/2010  на  Комисията  от  11  октомври  2010  година  за 
определяне  на  коефициента  на  разпределение,  приложим  към  заявленията  за 
лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2011 година в 
рамките на някои квоти на ГАТТ.

 Регламент  (ЕС)  №  910/2010  на  Комисията  от  11  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 2010/612/ЕС на Комисията от 6 юли 2010 година относно мярка C 48/07 

(ex NN 60/07), приведена в действие от Полша в полза на WRJ и WRJ-Serwis. 
 Решение 2010/613/ЕС на Комисията от 8 октомври 2010 година за дерогация от 

решения 92/260/ЕИО и 2004/211/ЕО по отношение на временното допускане на 
някои регистрирани коне от мъжки пол, вземащи участие в конните мероприятия 
на  предолимпийските  пробни  състезания  през  2011  г.,  олимпийските  и 
параолимпийските игри през 2012 г. в Обединеното кралство. 

13.10.2010 L269
РЕГЛАМЕНТИ 
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 Регламент  (ЕС)  №  914/2010  на  Комисията  от  12  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 натриев салицилат.

 Регламент (ЕС) № 915/2010 на Комисията от 12 октомври 2010 година относно 
координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2011, 2012 и 2013 г. 
за  гарантиране  спазването  на  максимално  допустимите  граници  на  остатъчни 
вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и 
за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества. 

 Регламент  (ЕС)  №  916/2010  на  Комисията  от  12  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 (Fourme d’Ambert или Fourme de Montbrison.

 Регламент (ЕС) № 917/2010 на Комисията от 12 октомври 2010 година за вписване 
на  наименование  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания.

 Регламент (ЕС) № 918/2010 на Комисията от 12 октомври 2010 година относно 
регистрацията  на  наименованиe в  регистъра  на  защитените  наименования  за 
произход и защитените географски указания. 

 Регламент  (ЕС)  №  919/2010  на  Комисията  от  12  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

14.10.2010 L270
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  920/2010  на  Комисията  от  7  октомври  2010  година  за 
стандартизирана и защитена система от регистри съгласно Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета. 

 Регламент  (ЕС)  №  921/2010  на  Комисията  от  13  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 922/2010 на Комисията от 13 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.

15.10.2010 L271
 Регламент (ЕС) № 923/2010 на Комисията от 14 октомври 2010 година относно 

регистрацията  на  наименованиe  в  регистъра  на  защитените  наименования  за 
произход и защитените географски указания.

 Регламент  (ЕС)  №  924/2010  на  Комисията  от  14  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци.

 Решение 2010/617/ЕС на Комисията от 14 октомври 2010 година за изменение на 
Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни 
пунктове и на ветеринарните единици в Traces.

 Решение  2010/618/ЕС на Комисията от 14 октомври 2010 година относно сумите, 
прехвърляни  от  националните  програми  за  подпомагане  в  лозаро-винарския 
сектор,  към  единната  схема  за  плащане  в  съответствие  с  Регламент  (ЕО)  № 
1234/2007 на Съвета. 
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16.10.2010 L272
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  925/2010  на  Комисията  от  15  октомври  2010  година  за 
изменение на Решение 2007/777/ЕО и Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение 
на транзит през Съюза на пилешко месо и продукти от пилешко месо от Русия.

 Регламент  (ЕС)  №  926/2010  на  Комисията  от  15  октомври  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 927/2010 на Комисията от 15 октомври 2010 година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 
октомври 2010 година. 

 Регламент (ЕС) № 928/2010 на Комисията от 15 октомври 2010 година за поправка 
на Регламент (ЕС) № 909/2010 за определяне на коефициента на разпределение, 
приложим  към  заявленията  за  лицензии  за  износ  на  сирене  в  Съединените 
американски щати през 2011 година в рамките на някои квоти. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/619/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2010 година за изменение на 

Съвместно  действие  2008/124/ОВППС  относно  мисията  на  Европейския  съюз  в 
областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO.

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

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
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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
ЕС 1585

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

Издания относно образованието в ЕС

Народно събрание
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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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