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Тема на седмицата
Народно събрание на Република България
Бюлетинът е достъпен на адрес: http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg
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Евродепутатите от Комисията по конституционни въпроси гласуваха на 30 ноември
2010г. проектодоклад относно Европейската гражданска инициатива. Идеята е да се
опрости процедурата и инициативата да стане по-лесен за използване демократичен
инструмент.
Европейската гражданска инициатива, предвидена в Договора от Лисабон,
позволява един милион граждани на Съюза да поискат от Европейската комисия да
предложи законодателство в дадена област.
Повечето предложения, гласувани в Комисията по конституционни въпроси, са
свързвани с опростяване и облекчаване на процедурата по този демократичен
инструмент. Някои от предложенията са ранна проверка на инициативите, 12
месеца максимален срок за събиране на подписите, намаляване на минималния брой на
държавите, които да представляват гражданите, както и необходимостта от представяне
на документ за самоличност при събиране на подписи за инициативата(евродепутатите
смятат, че личната карта не трябва да е задължителна).
Според един от докладчиците - социалистката от Унгария Zita Gurmai идеята е да
се получи един опростен и лесен за използване инструмент, така че да "имаме възможно
най-голям брой граждански инициативи".
Докладът ще бъде гласуван в пленума през декември 2010г. Парламентът и
Белгийското председателство се надяват да се постигне съгласие по темата на първо
четене. Ако се стигне до споразумение между Парламента и Съвета, държавите членки
поискаха срок от 12 месеца за прилагане на новото законодателство.

Източник: Страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Председателят на парламента Цецка Цачева
поздрави българския еврокомисар
Кристалина Георгиева по повод избора й за
Европеец на годината на 1 декември 2010 г.
Председателят на Народното събрание
Цецка Цачева изпрати на 1 декември 2010 г.
поздравителен адрес до еврокомисаря по
международното сътрудничество, хуманитарната
помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева по повод избора й за Европеец на
годината.
“Новината за Вашия забележителен успех, съобщена в пленарната зала на 1
декември 2010 г., беше посрещната с искрена радост от народните представители, пише
в поздравителното писмо председателят на Народното събрание”. Цецка Цачева
подчертава, че за парламентаристите, а и за всички граждани на България, тази награда
е пореден повод за национална гордост и основание за европейско самочувствие.

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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Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 1 декември 2010 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на
второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците, № 00201-65, внесен от Министерски съвет на 14.07.2010 г. Със законопроекта се цели по-точно
транспониране на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно
статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни.

Новини от България свързани с ЕС
ЕК проверява готовността на България за Шенген
На 6 декември 2010 година започна поредната проверка на ЕК на подготовката на
България за присъединяване към шенгенското пространство. Експертите на Комисията ще
оценяват използването на шенгенската информационна система в страната и ще направят
допълнителна проверка на сигурността по сухопътните граници, предава БНТ.
След като бъде изготвен доклад, най-вероятно в началото на февруари 2011г. ще бъде
обсъдено на политическо ниво дали България има готовност да влезе в шенгенската зона
без граничен контрол, съобщи МВР в края на октомври.
Области, които ще са обект на проверка са: Областите, предмет на оценка са:
полицейско сътрудничество, граници - сухопътни, въздушни, морски, защита на личните
данни, визи и Шенгенска информационна система (ШИС).
В средата на октомври 2010г. МВР откри Националното бюро СИРЕНЕ, което е едно
от последните изисквания за приемането ни в Шенгенската зона. От 5 ноември т.г.
стартира реалното функциониране и експлоатация на системите, свързани с него.
30 хиляди служители от различни звена и структури в системата на МВР са
обучени да работят с Шенгенската информационна система (ШИС).
В нея са направени 33 милиона записи за издирвани и изчезнали лица, хора, които
не трябва да бъдат допускани в Шенгенското пространство, издирвани и откраднати
автомобили, изгубени и фалшиви документи и оръжие. До 3 минути след въвеждане на
информацията по електронен път, тя достига до всички крайни потребители в рамките на
Шенгенското пространство, съобщи МВР.
Източник: europa.bg
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Парламентът осъжда атаките срещу християнски общности в
Ирак

натиснете ТУК.

В резолюция, която евродепутатите приеха на ноемврийската
пленарна сесия, те осъдиха преследването и атаките срещу иракските
асирийци и техните църкви. ЕП призовава иракските органи да полагат
по-големи усилия за защита на християнското малцинство и на други
уязвими малцинства, да засилят действията срещу междуетническото
насилие и да направят всичко възможно, за да подведат под
отговорност извършителите на престъпления. За повече информация

Световният ден срещу СПИН - 1 декември
Изслушване на тема "Човешките права и СПИН" се състоя в
Подкомисията по права на човека на Европейския Парламент на 30
ноември. Форумът беше по повод 22-ия Световен ден за борба със
СПИН,
1
декември.
Централният
въпрос
бе
съществува
ли
дискриминация спрямо заразените от СПИН?! Повече по темата ТУК.

Изслушване по въпросите на приобщаването на ромите
12 милиона роми живеят в Европа, те представляват
най-голямото етническо малцинство в ЕС. Въпреки това те
продължават да страдат от сериозна дискриминация в областта
на образованието, жилищното настаняване, заетостта, често
имат само ограничен достъп до здравни и до други обществени
услуги.
На 30 ноември 2010г. и 1 декември 2010 г. Комисията по граждански свободи
организира изслушване по въпросите на приобщаването на ромите. В него се включиха
комисарите по правосъдието Viviane Reding и по заетостта László Andor, както и
докладчиците на ЕП Lívia Járóka (ЕНП, Унгария) и Kinga Göncz (Социалисти и Демократи,
Унгария).
Всички те се съгласиха, че въпреки сложността на проблемите на ромите,
абсолютен приоритет е тяхното интегриране в европейското общество. Предстоящото
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унгарско председателство на ЕС, представено от Zoltán Balog, посочи, че приобщаването
на ромите ще бъде един от приоритетите на председателството.
Фокус върху образованието и трудовата заетост
Образованието и заетостта са два ключови фактора за борба с изолацията на
ромите. "Бедността се предава от поколение на поколение между ромите, ние трябва да
увеличим заетостта чрез повишаване на образованието", каза комисарят László Andor.
Да се започне с работа по места
Участниците приветстваха напредъка в стратегията за ромите, но подчертаха, че
са необходими конкретни действия. В доклада на Lívia Járóka се посочва необходимостта
да се започне работа на местно ниво. Комисарят Viviane Reding заяви, че "интеграцията
на ромите е в дневния ред, но не и в практиката на много държави-членки".
Финансиране от ЕС
Финансирането от страна на ЕС трябва да подлежи на контрол, за да се проверява
дали то действително достига ромите и как бива използвано. Едно от предложенията е
държавите да подготвят доклади как са били използвани средствата. "1 / 6 от ресурсите
на Европейския социален фонд, който е над 10 млрд. евро се изразходва за мерки за
приобщаване на ромите. Повечето държави-членки вече използват фондовете на ЕС, но
често не по ефективен начин", заяви комисарят Andor.
Критики към Италия и Франция
Италия и Франция поименно бяха критикувани от докладчика, а също и от
граждански организации за третирането на ромите. Marilisa Fantacci от френската
организация Група на ромите в Европа посочи, че нищо не се е променило от лятото :
"Как при тези условия може да се развие стратегия за приобщаване?" Комисарят Reding
каза, че Франция официално спазва изискванията на Комисията, но добави, че остава под
мониторинг. Тя посочи, че основните правила следва да се прилагат не само във
Франция, но и от останалите държави.

Прозрачността е централна тема на разискванията в ЕП относно
докладите на омбудсмана
По време на разискванията с участието на Европейския омбудсман
на 25 ноември 2010г. членове на ЕП изразиха своята загриженост във
връзка с прозрачността на Европейската комисия и достъпа до нейните
документи. Дискусията беше съсредоточена върху доклада на омбудсмана
за 2009 г. и специалния доклад относно липсата на сътрудничество от
страна на Европейската комисия във връзка с оповестяването на
кореспонденция между институцията и производители на леки автомобили. За повече
информация натиснете ТУК.
ЕС и "противоракетния чадър" на Обама
До десет години по-голямата част от Европа ще трябва да бъде
защитена от балистична ракетна заплаха. Отбранителният щит бе
проектиран от САЩ и приет от НАТО на срещата на върха през ноември
2010г. Подробности за проекта бяха представени на членове на
Парламента от представители на САЩ и НАТО на заседанието на
Подкомисията по сигурност и отбрана на 30 ноември 2010г. За повече
информация натиснете ТУК.
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ЕС засилва борбата срещу трафика
Ежегодно няколко стотин хиляди души стават обект на
трафик към ЕС или на неговата територия. С цел водене на
борба срещу това тежко престъпление и грубо нарушение на
правата на човека членовете на ЕП от комисията по граждански
свободи и права на жените подкрепиха споразумение с министри
за нови по-строги правила. Цели се създаването на повраждебна среда за лицата, занимаващи се с трафик на хора, и
по-надеждна защита за жертвите, както и по-стриктна
превенция. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

Космическа политика в подкрепа на икономиката

Европа запазва ангажимента си за по-нататъшно
развитие на космическите си проекти. Това е основното
послание от седмото заседание на Съвета по въпросите на
космическото пространство (ЕС и Европейската космическа
агенция), проведено на 25 ноември 2010г. в Брюксел.
Надеждната и точна космическа инфраструктура, като
навигационните спътникови системи, е от изключително значение за транспортния сектор
и все по-често се използва в много други сфери на ежедневието като селското стопанство
и здравеопазването. Поради това космическите технологии предлагат множество
възможности за повишаване на конкурентоспособността и иновациите в Европа.
Съветът потвърди, че ще продължи да подпомага изпълнението на водещи
космически проекти. Ето защо министрите отправиха искане към Комисията „да проучи
начините за подпомагане в периода 2011—2013 г.“.
Сред водещите проекти на ЕС е Галилео (европейската навигационна спътникова
система). Когато започне напълно да функционира, Галилео ще включва 30 спътника и
ще може да предоставя информация за определяне на местоположението с
безпрецедентна точност.
Докато настъпи този момент, ЕС в партньорство с Европейската космическа
агенция и Евроконтрол ръководи Европейската геостационарна служба за навигационно
Народно събрание
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покритие (EGNOS) — предшественик на Галилео. Тази общоевропейска система осигурява
сигнали с хоризонтална точност около 1—3 метра и вертикална точност около 2—4 метра.
Това позволява на EGNOS да допълва GPS сигналите за постигане на по-голяма
точност за ползвателите. Освен това EGNOS осигурява информация за надеждността на
GPS сигналите. Тези данни са изключително важни за дейности с решаващо значение за
безопасността като приземяването на самолети и управлението на кораби при
неблагоприятни условия и за контрола на железопътния трафик.
Те се използват и за прецизно земеделие (т.е да се намали количеството
използвани пестициди) и за упътване на незрящи пешеходци. EGNOS е в състояние също
да осигури надеждни единици за измерване на време, което е от съществено значение за
телекомуникационните и компютърните мрежи и, например, за фондовите пазари.

Разисквания относно
селско стопанство

бъдещето

на

европейското

Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) се
нуждае от реформа, за да се гарантира устойчива
продоволствена сигурност и за да се поддържа жизнена
икономиката на селските райони.На 29 ноември министрите
на земеделието проведоха първоначално обсъждане по
съобщението на Комисията „Общата селскостопанска
политика през 2020 г.“, с което поставиха начало на институционалния дебат по въпроса.
В предложението се разглеждат новите предизвикателства, пред които е
изправено селското стопанство в ЕС. То трябва и занапред да гарантира доставянето на
храни за гражданите при спазване на строгите европейски стандарти, които вземат под
внимание както безопасността на храните, така и грижата за околната среда и хуманното
отношение към животните. Нарастващата глобализация води до все по-ожесточена
конкуренция между държавите — производителки на селскостопанска продукция.
Необходимо е реформиране на системата, за да могат земеделските стопани да се
справят със ситуации като миналогодишната криза в млечния сектор. Освен това трябва
да се въведе по-справедливо разпределение на подпомагането между „старите“ и
„новите“ държави-членки и между големите и дребните селски стопани.
По отношение на ключовия въпрос за преките плащания, т.е. суми, изплатени
пряко на земеделските стопани по схема за подпомагане на доходите, Комисията
предлага „пластов“ подход. Всеки земеделски стопанин ще се ползва от схемата за
подпомагане на доходите, а допълнителни „зелени“ плащания ще получават онези, които
вземат допълнителни мерки за опазване на околната среда, като например превръщането
на обработваема земя в постоянно пасище. Със специално подпомагане ще се ползват
земеделските стопани в области със специфични неблагоприятни природни условия.
През декември 2010г. Съветът ще проведе задълбочено обсъждане. Произтичащите
от реформата нови правила, които трябва да бъдат одобрени от Съвета и Европейския
парламент, следва да влязат в действие до 2014 г.

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.

Новини от Европейската комисия

Постепенно
и
възстановяване

неравномерно

икономическо

Очаква се икономическото възстановяване в ЕС да
продължи през периода 2010 - 2012 г., както и заетостта да се
повиши леко през следващата година.
Според последната икономическа прогноза
на Комисията растежът на БВП през
2010 - 2011 г. ще бъде около 1¾ %, като през 2012 г. ще се повиши до около 2 % с
увеличаването на инвестициите и потреблението.
Това подобрява малко положението на работниците. Очаква се заетостта да
нарасне с почти ½ % през 2011 г. и с около ¾ % през 2012 г. Равнището на безработица
постепенно ще спадне до около 9 % през 2012 г. от около 9½ % през 2010 г.
От известно време насам износът непрекъснато нараства. Очаква се обаче
световната икономическа активност да се забави през втората половина на тази година и
през 2011 г., което ще се отрази негативно върху растежа на износа на Съюза.
Народно събрание
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От друга страна, изглежда, че икономическото възстановяване, което започна през
третото тримесечие на 2009 г., придобива по-големи мащаби. Растежът на износа
обикновено стимулира промишлеността да инвестира в ново или по-добро оборудване.
В резултат на това се очаква вътрешното търсене да компенсира част от
забавянето чрез нарастване на инвестициите на предприятията и на потреблението.
Същевременно обаче опитите на правителствата да намалят дефицитите си може да
доведе до по-ниско потребление.
Инфлацията в ЕС най-вероятно ще остане ниска - средно 2 % през тази и
следващата година и около 1¾ % през 2012 г. В еврозоната нейното равнище ще е
средно около 1¾ % през 2011 - 2012 г.
Поради съживяването на икономическата активност и мерките за съкращаване на
дефицита, предприети от правителствата, се очаква през 2010 г. около половината от
страните от ЕС да обявят по-нисък бюджетен дефицит спрямо 2009 г. Според прогнозите
през следващата година в 24 страни дефицитът ще намалее.
Зад тези обобщени данни се крие неравномерен процес на възстановяване в
страните от Съюза - някои излизат от рецесията по-бързо от други. Това е отражение на
различията в мащаба на предизвикателствата пред техните икономики (например с колко
са спаднали цените на жилищата, кои сектори се нуждаят от преструктуриране и т.н.) и
на продължаващото ребалансиране в ЕС и еврозоната.
Партньорство с Африка
Дискусиите на срещата на върха Африка-ЕС в Либия са насочени към извеждане
на партньорството между двата континента на ново, по-амбициозно ниво на
сътрудничество.
Лидерите на ЕС и Африка, които се срещнаха в Триполи
на 29 и 30 ноември
2010г., приеха съвместен план, определящ действия за насърчаване на инвестициите,
икономическия растеж и създаването на работни места в Африка през следващите три
години. Те обсъдиха и начини за постигане на Целите на хилядолетието за развитие
на ООН. Според проучване за отношенията ЕС-Африка
европейците смятат
борбата с бедността, мира, сигурността и човешките права за най-важни за
партньорството с Африка.
Още за партньорството Африка-ЕС
Още за ЕС и помощта за развитие
EuropeAid
Бизнес форум ЕС-Африка

Градовете - по-достъпни за хората с увреждания
ЕС награждава Авила, Испания, за постижения в
подобряването на достъпността за хората с увреждания.
Авила, известен със средновековните си крепостни стени и
множество църкви, получи първата награда на ЕС "Достъпен
град" за своите усилия да стане по-достъпен за хората с увреждания.
Годишното отличие е част от стратегията на ЕС за подобряване на достъпа за
инвалидите и гарантиране на правата им в Съюза. Наградата бе създадена, за да се
Народно събрание
Отдел „Европейско право”

10

Седмичен бюлетин

Брой 40
6 декември 2010г.

повиши осведомеността за трудностите, с които тези хора се сблъскват в градовете, и за
да отличи градовете, които премахват част от пречките пред мобилността им.
Авила, разположен на запад от Мадрид, получи наградата за усилията, положени
за подобряване на достъпа до обществени сгради - резултат от съзнателно градско
планиране от 2002 г. насам в сътрудничество с организации на инвалиди и на възрастни
хора. Градът също така е създал стимули за действия на частния сектор в тази посока и е
подобрил достъпа за хората с увреждания до туристически атракции и работни места.
Финалистите, избрани измежду 66 европейски града, участвали в конкурса, бяха
Авила, Барселона (Испания), Кьолн (Германия) и Турку (Финландия).
Наградата бе връчена в Брюксел на Европейския ден на хората с увреждания,
отбелязан с двудневна конференция, приключила на 3 декември 2010г.
Някои от обсъдените теми бяха взаимното признаване на националните документи
за инвалидност, възможността за учене и работа в чужбина, социалноосигурителните
схеми и достъпа до културни дейности.
Подобряването на достъпността е една от основните цели на Европейската
стратегия за хората с увреждания
за 2010-2020 г., приета през ноември 2010 г.
В нея се предлагат действия за подобряване на достъпа на хората с увреждания до
сгради, транспортни и други услуги, както и до информационните и комуникационните
технологии.
Около 80 милиона души, живеещи в ЕС имат някаква степен на увреждане.
Физическите пречки, пред които са изправени, като например достъпността на училищата
или работните места, ги правят потенциални жертви на социалното изключване. Ниските
равнища на заетост и образование водят до равнище на бедност сред тези хора със 70 %
по-високо от средното.
Повече за политиките за хората с увреждания
Премахване на бариерите пред хората с увреждания

Източник: Страницата на Европейската комисия

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
30.11.2010 L313
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 година относно
установяване на правила по отношение на етикетирането на капацитета на
преносими вторични (презаредими) батерии и автомобилни батерии и акумулатори
съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
 Регламент (ЕС) № 1104/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
ДИРЕКТИВИ
Народно събрание
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Директива 2010/82/ЕС на Комисията от 29 ноември 2010 година за изменение на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на разширяването на употребата
на активното вещество тетраконазол.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/727/ЕС на Съвета от 22 ноември 2010 година за назначаване на
член от Испания в Европейския икономически и социален комитет.
 Решение 2010/728/ЕС на Комисията от 29 ноември 2010 година за съставяне на
въпросник, използван при докладите относно прилагането на Директива 2008/1/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол
на замърсяването (КПКЗ).
1.12.2010 L315
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1105/2010 на Съвета от 29 ноември 2010 година
за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на
временното мито, наложено върху вноса на прежди с висока здравина от
полиестери с произход от Китайската народна република, и за прекратяване на
процедурата по отношение вноса на прежди с висока здравина от полиестери с
произход от Република Корея и Тайван.
 Регламент (ЕС) № 1106/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за
установяване на списък от мерки, за които не се прилага Регламент (ЕО) №
485/2008 на Съвета относно проверките от страна на държавите-членки на
транзакции, съставляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд
за гарантиране на земеделието.
 Регламент (ЕС) № 1107/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за вписване
на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
 Регламент (ЕС) № 1108/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за
одобрение на промяна, която не е минимална, в спецификацията на название,
вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
 Регламент (ЕС) № 1109/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 1110/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година относно
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1
декември 2010 година.
 Регламент (ЕС) № 1111/2010 на Комисията от 30 ноември 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.
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/83/ЕС на Комисията от 30 ноември 2010 година за изменение на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на напропамид като
активно вещество.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/729/ЕС на Комисията от 30 ноември 2010 година за уравняване на
сметките на разплащателната агенция в Естония относно разходи в областта на
мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2009 година.
Народно събрание
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Решение 2010/730/ЕС на Комисията от 30 ноември 2010 година за уравняване на
сметките на някои разплащателни агенции в Германия относно разходи,
финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за
финансовата 2009 година.
Решение 2010/730/ЕС на Комисията от 30 ноември 2010 година за уравняване на
сметките на някои разплащателни агенции в Германия относно разходи,
финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за
финансовата 2009 година.
Решение 2010/731/ЕС на Комисията от 30 ноември 2010 година за създаване на
въпросник, предвиден за използване при докладването на изпълнението на
Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изгарянето
на отпадъци.
Решение 2010/732/ЕС на Комисията от 30 ноември 2010 година за одобряване на
някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и
зоонози за 2010 г. и за изменение на Решение 2009/883/ЕО по отношение на
финансовото участие на Съюза по програми, одобрени с посоченото решение.

2.12.2010 L316
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 1112/2010 на Комисията от 1 декември 2010 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 793/2006 за определяне на някои подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне
на специфични мерки за земеделието в най-отдалечените региони на Съюза.
 Регламент (ЕС) № 1113/2010 на Комисията от 1 декември 2010 година за
определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под
формата на шотландско уиски (Scotch whisky) в рамките на периода 2010/2011
година.
 Регламент (ЕС) № 1114/2010 на Комисията от 1 декември 2010 година за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на
Съвета по отношение на минималните стандарти при качеството на тегловните
стойности на ХИПЦ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2454/97 на Комисията.
 Регламент (ЕС) № 1115/2010 на Комисията от 1 декември 2010 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/733/ЕС на Съвета от 29 ноември 2010 година за назначаване на
заместник-член от Финландия в Комитета на регионите.
 Решение 2010/734/ЕС на Комисията от 30 ноември 2010 година за изменение на
решения 2005/692/ЕО, 2005/734/ЕО, 2006/415/ЕО, 2007/25/ЕО и 2009/494/ЕО
относно инфлуенцата по птиците.
 Решение 2010/735/ЕС на Комисията от 1 декември 2010 година относно финансова
помощ от Европейския съюз за 2011 година за някои референтни лаборатории на
ЕС в областта на здравето на животните и живите животни.
 Решение 2010/736/ЕС на Комисията от 1 декември 2010 година относно
предоставяне на финансова помощ от Съюза за 2011 г. за някои референтни
лаборатории на ЕС в областта на контрола върху фуражите и храните.
3.12.2010 L317
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 1116/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година за
определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под
формата на ирландско уиски, в рамките на периода 2010/2011 година.
Народно събрание
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 Регламент (ЕС) № 1117/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година относно












разрешително за употреба на препарат от лимонена киселина, сорбинова
киселина, тимол и ванилин като фуражна добавка при отбити прасенца.
Регламент (ЕС) № 1118/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година относно
разрешително за употреба на диклазурил като фуражна добавка при пилета за
угояване (притежател на разрешителното Janssen Pharmaceutica N.V.) и за
изменение на Регламент (ЕО) № 2430/1999.
Регламент (ЕС) № 1119/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година относно
разрешително за употреба на Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 като фуражна
добавка при млечни крави и при коне и за изменение на Регламент (ЕО) №
1520/2007 (притежател на разрешителното Prosol SpA).
Регламент (ЕС) № 1120/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година относно
разрешително за употреба на Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M като фуражна
добавка при отбити прасенца (притежател на разрешителното Lallemand SAS).
Регламент (ЕС) № 1121/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година за вписване
на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и
защитените географски указания.
Регламент (ЕС) № 1122/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година за вписване
на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и
защитените географски указания.
Регламент (ЕС) № 1123/2010 на Комисията от 2 декември 2010 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/85/ЕС на Комисията от 2 декември 2010 година за изменение на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включването на цинковия фосфид като
активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО.
 Директива 2010/86/ЕС на Комисията от 2 декември 2010 година за изменение на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на халоксифоп-Р като
активно вещество.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/737/ЕС: на Комисията от 2 декември 2010 година за определяне на
класове на реакция на огън за строителния продукт „стоманени плоскости с
покритие от полиестер и с покритие от пластизол“.
 Решение 2010/738/ЕС на Комисията от 2 декември 2010 година за установяване на
класове по отношение на реакцията на огън на строителния продукт „влакнести
гипсови отливки“.
4.12.2010 L318
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 1124/2010 на Съвета от 29 ноември 2010 година за определяне
на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси,
приложими в Балтийско море, за 2011 година.
 Регламент (ЕС) № 1125/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за
определяне на интервенционните центрове за зърнени култури и за изменение на
Регламент (ЕО) № 1173/2009.
 Регламент (ЕС) № 1126/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 1547/2007 по отношение на удължаване на
преходния период за изваждането на Република Кабо Верде от списъка на страни
бенефициери на специалния режим за най-слаборазвитите страни.
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Регламент (ЕС) № 1127/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за
установяване на преходен период за изваждането на Република Малдиви от
списъка на държави бенефициери на специалния режим за най-слаборазвитите
държави, определен с Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на
схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31
декември 2011 г.
Регламент (ЕС) № 1128/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за забрана
на риболова на мерлуза в зони VI и VII; във води на ЕС и международни води от
зона Vb; международни води от зони XII и XIV от страна на съдове под флага на
Нидерландия.
Регламент (ЕС) № 1129/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за забрана
на риболова на налим във води на Общността и води, които не са под суверенитета
или юрисдикцията на трети държави, от зони VIII и IX от страна на съдове под
флага на Испания.
Регламент (ЕС) № 1130/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за забрана
на риболова на гренландска камбала във води на ЕС от зони IIa и IV; водите на ЕС
и международните води от зони Vb и VI от страна на съдове под флага на Франция.
Регламент (ЕС) № 1131/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за забрана
на риболова на треска във води на ЕС от зони IIa и IV; необхванатата от Скагерак
и Категат част от зона IIIа от страна на съдове под флага на Швеция.
Регламент (ЕС) № 1132/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за забрана
на риболова на бодлива черноморска акула във води на ЕС от зони IIa и IV от
страна на съдове под флага на Дания.
Регламент (ЕС) № 1133/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за забрана
на риболова на треска във води на ЕС от подучастъци 22—24 от страна на съдове
под флага на Финландия.
Регламент (ЕС) № 1134/2010 на Комисията от 30 ноември 2010 година за забрана
на риболова на налим във води на Общността и води, които не са под суверенитета
или юрисдикцията на трети държави, от зони VIII и IX от страна на съдове под
флага на Португалия.
Регламент (ЕС) № 1135/2010 на Комисията от 3 декември 2010 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/87/EC на Комисията от 3 декември 2010 година за изменение на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включването на фенбуконазол като активно
вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/739/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010
година относно мобилизиране на средства от 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/2009/021 IE/SR Technics от Ирландия).
4.12.2010 L319
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/713/ЕС на Комисията от 9 ноември 2010 година относно модули за
процедурите за оценяване на съответствието, на годността за употреба, както и за
проверката на ЕО, които да се използват в техническите спецификации за
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Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени в ЕДЦ през м. ноември 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
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
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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
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
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