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Тема на седмицата
Западни Балкани и енергийна сигурност: външнополитически приоритети на ЕС
за 2008 г.
Европейският парламент подчертава в приетия
на 5 юни 2008 г. доклад, че Договорът от
Лисабон
подобрява
съществено
външната
политика на ЕС и обръща внимание на неговата
роля
в
международните
отношения,
като
същевременно посочва, че е необходим засилен
парламентарен контрол в тази област. Другите
акценти в доклада са Западните Балкани,
Балтийско
и
Черно
море
и
енергийната
сигурност.

ЕП прие годишен доклад върху
общата
външна
политика
и
политиката на сигурност

В Годишният доклад върху общата външна политика и
политиката на сигурност (ОВППС) на Jacek SaryuszWolski
(ЕНП-ЕД,
Полша)
се
подчертава,
че
бъдещият
пост
„върховен
представител/заместник-председател на Комисията ще черпи легитимност пряко от
Европейския парламент”. Набляга също така на необходимостта от прозрачност и
демократичност при създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД),
чиято основна задача е да подпомага върховния представител и чийто състав ще бъде
попълнен от служителите на Комисията, Съвета и националните дипломатически служби.

В доклада, приет с 520 гласа „за” и 107 „против”, се предлага въвеждането на механизъм
за предаване от Съвета към ЕП на поверителна информация за назряващи събития или
кризи в областта на международната сигурност. Депутатите отбелязаха също, че „са
необходими по-нататъшни усилия за ускоряване на процеса на вземане на решения
относно външната политика с оглед преодоляване на правото на вето и въвеждането на
гласуване с квалифицирано мнозинство”.
Западните Балкани – основен приоритет за ЕС през 2008 г.
Европейският парламент смята, че стабилността в Западните Балкани трябва да бъде
основен приоритет за ЕС през 2008 г. и затова отдава изключително значение на
удвояването на усилията за приближаване на Западните Балкани до ЕС.
Депутатите смятат, че е необходимо засилване на диалога със Сърбия и предприемане на
конкретни стъпки (сред които и либерализация на визовия режим) за препотвърждаване
на европейската перспектива пред тази държава. Те смятат, че ЕС трябва също така да
предприеме адекватни мерки, за да се избегне изолирането на Сърбия.
В доклада се подчертава, че мисията на ЕС в Косово (EULEX) трябва да защитава
интересите на националните малцинства, за да се запази многоетническият характер на
територията. Същевременно се изразява загриженост относно безизходицата в
преговорите за прехвърляне на отговорности от мисията на ООН (UNMIK) към EULEX.
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Акцент върху Балтийско и Черно море
Според европейските депутати ЕС трябва да се концентрира върху развитието на
икономическото сътрудничество, политическата стабилност и демокрацията в трите
ключови области на регионално сътрудничество – Средиземноморието, Балтийско и
Черно море.
ЕП специално отбелязва, че регионите на Черно и Балтийско море са от стратегическо
значение за Съюза и че е необходимо създаване на нови структури за регионално
сътрудничество, както и укрепване на отношенията със съществуващите организации,
каквато е Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.
Енергийна сигурност
В доклада се обръща сериозно внимание на външнополитическото измерение на
енергийната сигурност и особено на увеличаващата се зависимост на ЕС от енергийни
доставки от нестабилни или недемократични страни и региони. Затова се препоръчва
широко диверсифициране на източниците и пътищата за транспортиране на енергия и
повишаване на енергийната ефективност и солидарността на държавите – членки на ЕС
по отношение на енергийната сигурност.
Депутатите от ЕП изразяват своето неодобрение относно несъгласуваното подписване на
двустранни споразумения в областта на енергетиката от държави членки, „които
подронват интересите и поставят под въпрос стратегическите проекти” на ЕС. В този
смисъл в доклада се подчертава стратегическото значение на газопровода Набуко за
енергийната сигурност на ЕС и се призовават Комисията и Съветът да направят всичко
възможно за най-скорошно реализиране на този проект.
Отношения с Русия и Китай
Европейският парламент подчертава, че през 2008 г. трябва да бъдат преразгледани
отношенията с Русия, както и че тези отношения трябва да се основават на балансирано
партньорство. От своя страна, държавите членки трябва да съобразяват отношенията си с
Руската федерация с общите интереси на ЕС.
През 2008 г. трябва да бъдат задълбочени също политическите и икономическите
отношения с Китай, при условие че е „постигнат значителен напредък в областта на
демокрацията и правата на човека и че Китай отчита дълбоката загриженост на ЕС
относно неговото поведение в Тибет”.
Допълнителна информация:
ДОКЛАД относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно главните
аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политиката на
сигурност (ОВППС), представен на Европейския парламент в изпълнение на буква Ж,
параграф 43 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. – 2006 г.
Стенограма от разискванията по доклада
ДОКЛАД относно изпълнението на Европейската стратегия за сигурност и Европейската
политика за сигурност и отбрана (ЕПСО)
Стенограма от разискванията по доклада
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Събития в Народното събрание
Годишна работна програма
На 11 юни 2008 г. Комисията по труда и социалната политика ще проведе
заседание, на което ще разгледа т. 24 от ГРП (2007) относно „Проект на Директива
за обща рамка относно трудовата миграция” и т. 25 от ГРП (2007) относно
„Проект на Директива относно условията за влизане и пребиваване на
висококвалифицирани работници”.
Повече информация за ГРП на НС може да намерите на сайта на НС в раздел „Европейски
съюз”:
¾
¾

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския
съюз (2008 г.)
Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския
съюз (2007 г.)

Законопроекти свързани с правото на ЕС
5 юни 2008 г.
На 5 юни 2008 г. Комисията по
европейските въпроси прие на първо четене
Законопроект за изменение и допълнение
на
Закона
за
паричните
преводи,
електронните платежни инструменти и
платежните
системи
(№
854-0154/22.05.2008
г.),
внесен
от
народния
представител Мария Капон. Законопроектът е
свързан с препоръка на Европейската
комисия 97/489/ЕО относно транзакциите
чрез електронни платежни инструменти. На
своето заседание комисията разгледа на
първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до
обществена информация, № 854-01-55, внесен от Мартин Димитров и група народни
представители на 25.5.2008 г. Целта на законопроекта е да допълни и конкретизира
разпоредбите относно достъпа до обществена информация, в съответствие с Директива
2003/98/ЕО за повторното използване на информацията от обществения сектор. Създава
се и нова разпоредба, с която се ограничава защитата на производствената или търговска
тайна при условие, че е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.
На 5 юни 2008 г. Комисията по бюджет и финанси и Комисията по
европейските въпроси приеха на първо четене Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за независимия финансов одит, № 802-01-45/27.5.2008 г.,
внесен от Министерския съвет. Със законопроекта се транспонират изискванията на
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Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни
отчети и консолидираните счетоводни отчети.
Текстът на законопроекта може да бъде намерен тук.
6 юни 2008 г.
На 06 юни 2008 г. Парламентът прие на първо четенe следните законопроекти:
¾ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
(№ 802-01-43/19.05.2008 г.), внесен от Министерския съвет.
¾ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското
въздухоплаване (№ 802-01-39/24.04.2008 г.), внесен от Министерския съвет.

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 2 до 6 юни 2008 г.
Външни отношения
¾

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА – Процес от
Барселона: Съюз за Средиземноморието – COM(2008)319 от 20.05.2008 г. Досие на
документа

Вътрешен пазар и услуги
¾

СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ – Противодействие на предизвикателството, свързано с повишаване
цените на хранителните продукти – Насоки за действия на ЕС – COM(2008)321 от
20.05.2008 г. Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
¾

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ – Доклад относно прилагането на
директивата за рекламирането на тютюневи изделия (2003/33/ЕО) – COM(2008)330
от 28.05.2008 г. Досие на документа

Земеделие и развитие на селските район
¾

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно установяване на общи правила за
схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и
за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани –
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменения на Общата селскостопанска
политика чрез изменение на Регламенти (EО) № 320/2006, (EО) № 1234/2007, (EО)
№ 3/2008 и (EО) № […]/2008 – Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно
изменение на Регламент (EО) № 1698/2005 за подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(EЗФРСР) – Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение
2006/144/EО относно Стратегическите насоки на Общността за развитието на
селските райони (период на програмиране 2007 – 2013 година) – COM(2008)306 от
20.05.2008 г. Досие на документа

¾

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EO) №
1782/2003 относно установяване на общи правила за схеми за директно
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подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на
някои схеми за подпомагане на земеделски производители – COM(2008)247 от
08.05.2008 г. Досие на документа
¾

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОКЦИДИОСТАТИЦИ И ХИСТОМОНОСТАТИЦИ КАТО ФУРАЖНИ
ДОБАВКИ – представен съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на
Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за
използване при храненето на животните – COM(2008)233 от 05.05.2008 г. Досие на
документа

¾

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно сектора
на лена и конопа – COM(2008)307 от 20.05.2008 г. Досие на документа

Икономически и финансови въпроси
¾

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98
по отношение на въвеждането на еврото в Словакия – COM(2008)250 от 07.05.2008
г. Досие на документа

¾

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА – Годишен доклад на Комисията относно Гаранционния
фонд и неговото управление през 2007 г. – COM(2008)327 от 29.05.2008 г. Досие
на документа

Информационно общество
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ ЗА НАПРЕДЪКА НА ИНТЕРНЕТ – План за действие за въвеждането на
„Интернет протокол версия 6“ (IPv6) в Европа – COM(2008)313 от 27.05.2008 г.
Досие на документа
¾

СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ – Окончателна оценка на програмата eTEN – COM(2008)334 от
03.06.2008 г. Досие на документа

¾

СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ относно защитата на потребителите, и по-специално на непълнолетни,
при използване на видео игри – COM(2008)207 от 22.04.2008 г. Досие на
документа

Координиране на политиките на ЕК
¾

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – Европейска инициатива за прозрачност – Рамка за
отношенията с представителите на интереси (регистър и кодекс за добро
поведение) – COM(2008)323 от 27.05.2008 г. Досие на документа

Образование и култура
¾

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно
окончателната оценка на програмата за действие на Общността за насърчаване на
органите, действащи на европейско равнище, и за подпомагане на специфични
дейности в областта на образованието и обучението – COM(2008)337 от 05.06.2008
г. Досие на документа
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Правосъдие, свобода и сигурност
¾

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно създаване на Европейска
информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково
решение 2008/XX/ПВР – COM(2008)332 от 27.05.2008 г. Досие на документа

Транспорт
¾

СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ – За прилагането на Регламент (ЕИО) № 95/93 относно общите
правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността – COM(2008)227
от 30.04.2008 г. Досие на документа

¾

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването и временното прилагане на
Меморандум за сътрудничество между Международната организация за гражданско
въздухоплаване и Европейската общност относно проверките/инспекциите по
сигурността на въздухоплаването и свързаните с тях въпроси – Предложение за
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Меморандум за сътрудничество между
Международната организация за гражданско въздухоплаване и Европейската
общност относно проверките/инспекциите по сигурността на въздухоплаването и
свързаните с тях въпроси – COM(2008)335 от 05.06.2008 г. Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
¾

СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ относно окончателния доклад за насърчителните мерки в областта на
заетостта – (програма „EIM“ 2002–2006 г.) – COM(2008)328 от 30.05.2008 г. Досие
на документа

Договор от Лисабон
Италия одобри ратификацията на Договора от Лисабон
На 2 юни 2008 г. италианското правителство одобри
проектозакона за ратифициране от парламента на
Договора от Лисабон. Една от партиите в управляващата
коалиция – автономистката и антиевропейска Северна лига,
обаче ще поиска новият европейски договор да бъде подложен
на референдум. „Изразяваме резерви по текста”, заяви министърът без портфейл за
нормативните промени и член на формацията Роберто Калдероли, който уточни, че
Северната лига ще предложи закон за референдум. Калдероли подчерта, че тъй като
става въпрос за тежък отказ от суверенитет, допитването да народа не трябва да бъде
избягвано.
Долната Камара на парламента в Холандия одобри Лисабонския договор
На 4 юни 2008 г. Камарата на общините на холандския парламент гласува с
голямо мнозинство Договора за реформа на ЕС. Холандия е петнадесетата държава,
която ратифицира новия европейски договор, припомня EUobserver. При гласуването на
договора от Лисабон крайнолявата Социалистическа партия, Партията на свободата,
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

7

Седмичен бюлетин

Брой 4
9 юни 2008

крайнодесни депутати и екологични активисти не са подкрепили договора. През 2004 г.
холандците и французите отхвърлиха проектоконституцията на ЕС и с това предизвикаха
криза, която приключи с новия Лисабонски договор. Предстои Сенатът да гласува
договора това лято.

Референдум за Договора от Лисабон в Ирландия
На 12 юни 2008 г. в Ирландия ще се проведе референдум за
одобрение на Договора от Лисабон. Ирландия е единствената
страна – членка на ЕС, която ще проведе референдум за
ратификацията на Лисабонския договор, тъй като това задължение
е предвидено в разпоредбите на Конституцията на страната.
Повече информация за процеса на ратификация в държавите членки може да намерите
ТУК

Новини от Европейските институции
Събития от изминалата седмица в Европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
3 юни 2008 г. – вторник
Либерализиране на пазара на газ
Комисията по промишленост потвърди подкрепата си за либерализацията на
пазара на газ и прие Доклад относно общите правила за вътрешния пазар на природен
газ, чието гласуване беше отложено на предишното заседание, проведено на 19 май в
Страсбург.
4 юни 2008 г. – сряда, в пленума: Външна политика и среща на върха ЕС – САЩ
Евродепутатите изразиха мнението си по въпроса как да се подобри диалогът ЕС –
САЩ на пленарната дискусия по повод срещата на върха ЕС – САЩ в Словения на 9 и 10
юни 2008 г. Парламентаристите дебатираха също по европейската външна политика и
политиката за сигурност и отбрана. Обсъдени бяха и мерки за борба с нелегалния
риболов и за предотвратяване на принудителната проституция. За повече информация
натиснете ТУК
5 юни 2008 г. – четвъртък, в пленума: Съюз за Средиземноморието
На обсъждането на процеса от Барселона в центъра на вниманието на
евродепутатите беше въпросът как да се постигне мир, сигурност и просперитет в
Средиземноморския
регион.
Новата
инициатива
тук
се
нарича
Съюз
за
Средиземноморието и тя трябва да обнови връзките между партньорите в региона.
Изглежда идеята на френския президент Никола Саркози ще стане приоритет на
френското председателство на ЕС. Какво е мнението на евродепутатите? За повече
информация натиснете ТУК
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Седмицата в Съвета
3 юни 2008 г.
На 3 юни 2008 г. в Люксембург се проведе 2872-то заседание на Съвета по
икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Съветът прие решения за отмяна на
решенията за наличие на процедура на прекомерен дефицит, открити през 2004 г. и 2005
г. по отношение на Чехия, Италия, Португалия и Словакия. Причината за отмяната на
решенията е намаляването на бюджетните им дефицити под 3% от брутния вътрешен
продукт, който е максималният праг, определен от Пакта за стабилност и растеж. В
резултат, сега остават отворени само две процедури при прекомерен дефицит. Освен
Италия и Португалия намаляващи своите дефицити, никой друг от еврозоната на 15
държави членки няма прекомерен дефицит. За Словакия отмяната на процедурата е
необходима предпоставка, за да се приеме еврото за национална валута на 1 януари
2009 г., както е предложено от Комисията. Съветът оценява напредъка, постигнат от
Словакия в изпълнението на критериите за конвергенция. Предложението ще бъде
представено пред държавните/правителствените лидери за обсъждане на заседанието на
Съвета по време на Съвета на Европа на 21 и 22 юни. Министрите приеха и заключения
на Съвета в областта на клиринга и сетълмента и нелоялната данъчна конкуренция. За
повече информация натиснете ТУК
5 – 6 юни 2008 г.
На 5 и 6 юни 2008 г. в Брюксел се проведе 2873-ото заседание на Съвета по
правосъдие и вътрешни работи (ПВР). На 5 юни Съветът по ПВР постигна консенсус
относно текста на проекта на директива за общи стандарти и процедури за принудително
връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Съветът прие общ подход
по отношение на „Решението Прюм“ (Решение на Съвета относно засилване на
трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и
трансграничната престъпност), както и по отношение на Рамковото решение относно
изпълнението на задочно постановени решения.
Координаторът на ЕС по въпросите на тероризма, Жил дьо
Керков, представи Доклад за прилагането на Стратегията за борба с
тероризма пред Съвета по ПВР на 6 юни 2008 г. В Доклада е анализиран
прогресът, реализиран в тази област от декември 2007 г. до сега.
За повече информация натиснете ТУК

5 юни 2008 г.
На 5 юни 2008 г. в Люксембург се проведе 2874-ото заседание на Съвета по
околна среда. Бяха проведени политически дебати по основните аспекти на
предложенията от пакета климат – енергетика, както и по предложението за намаляване
на емисиите от CO2 (въглероден диоксид) от автомобилите в ЕС, в контекста на борбата
срещу климатичните промени. В Съвета се проведе изслушване на различни гледни точки
отнасящи се до генетично модифицираните организми. Без дискусия, Съветът прие
регламент относно износа и вноса на опасни химични вещества и препарати. За повече
информация натиснете ТУК
Допълнителна информация:
Страница на Европейската комисия
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

9

Седмичен бюлетин

Брой 4
9 юни 2008

Директива за насърчаване на енергията от възобновяеми източници – обобщение за
гражданите
6 юни 2008 г.
На 6 юни 2008 г. в Брюксел се проведе 2875-ото заседание на Съвета по
транспорт, телекомуникации и енергетика. Министрите на енергетиката постигнаха
съгласие по отношение на основните аспекти на петте законодателни предложения,
включени в третия енергиен пакет. Проведени бяха дискусии по отношение на
законодателния пакет „климат–енергетика”, като дебатът се фокусира върху
предложението за директива за насърчаване на употребата на енергия от възобновяеми
източници. За повече информация натиснете ТУК

Новини от Европейската комисия
Рибно стопанство: Комисията предлага опростен подход за технически мерки
На 4 юни 2008 г. Европейската комисия прие предложение за регламент на Съвета
относно технически мерки за насърчаване на съхраняването на рибни запаси,
ограничаването на изхвърляне на улов и защитата на уязвими морски местообитания във
водите на ЕС извън Балтийско море, Черно море и Средиземно море. Целта на посочения
регламент е да установи общите принципи, на които се основават всички технически
мерки в тези води, както и малък брой специфични мерки, които ще се прилагат
постоянно във всички райони. Специфични правила, които да бъдат пригодени към
местните условия, ще бъдат включени в поредица от регламенти на Комисията, касаещи
рибните стопанства, покривани от съответните регионални консултативни съвети. Този
подход следва да доведе не само до по-ясна и опростена техническа рамка за рибното
стопанство в ЕС, но и до по-добра адаптация към различните екосистеми, както и до побързо реагиране на предложенията на заинтересованите страни. За повече информация
натиснете ТУК
Комисията започва допитване относно преработените насоки за оценка на
въздействието
Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да изразят мнението
си относно проекта за преработка на насоките за оценка на въздействието, прилагани от
нейните служители при изготвянето на предложения за политики. Оценките на
въздействието са вече ключова част от подхода на Комисията за определяне на бъдещите
политики и тези насоки разясняват процедурите и ключовите аналитични етапи за
тяхната подготовка, провеждане и представяне. Всички оценки на въздействието трябва
да включват обществено допитване като част от подготвителния етап и заинтересованите
страни имат основна роля при предоставяне на службите на Комисията на необходимата
информация както от количествен, така и от качествен характер. За повече информация
натиснете ТУК
Запазва се високото качество на водите за къпане в ЕС
Годишният доклад за водите за къпане, представен на 2 юни 2008 г. от
Европейската комисия, показва, че през 2007 г. голямата част от зоните за къпане в
Европейския съюз отговарят на хигиенните норми на ЕС. Около 95 % от морските зони за
къпане и 89 % от речните и езерните зони за къпане са в съответствие със
задължителните изисквания. Докладът дава на милионите летовници, които всяка година
посещават европейските плажове, полезна информация за качеството на водите. За
повече информация натиснете ТУК
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„EU WINDOW“ – Програма за езиков обмен между Китай и ЕС
На 2 юни 2008 г. европейският комисар по многоезичието Леонард Орбан и
заместник-министърът на образованието на Китай Джан Синшън официално дадоха
началото на „EU Window“ – програма за езиков обмен между Китай и ЕС. Същия ден се
проведе и церемония по откриването на програмата от 17.00 ч. в Галерията на
президентите в Берлемон. EU Window е четиригодишен проект (2009–2013 г.), представен
по случай на 10та среща на върха между Китай и ЕС (ноември 2007 г.) и спонсориран от
правителството на Китай. Той ще предостави възможности на 200 учители по китайски
език от училища в Европа и на 400 директори на училища от държавите членки да
усъвършенстват знанията си по китайски език и да научат повече за културата на
страната. За повече информация натиснете ТУК
Преди лятната почивка ЕС популяризира номер 112 – европейския телефонен
номер за спешни повиквания
Европейската комисия направи нова стъпка в усилията си за насърчаване на
използването в ЕС на номер 112 – безплатния европейски телефонен номер за спешни
повиквания. От 3 юни 2008 г. на новата интернет страница: ec.europa.eu/112 могат да се
намерят указания как да се използва номер 112 и какво може да се очаква от тази
услуга, особено по време на пътуване из ЕС. Също така, на интернет страницата е
показано как функционира номер 112 във всяка държава членка – колко бързо се
отговаря на повикванията и на какви езици. За повече информация натиснете ТУК
Зелена седмица 2008: Земята е една – пазете я!
Зелената седмица, най-мащабната годишна конференция по въпросите на
европейската политика в областта на опазването на околната среда, тази година се
проведе от 3 до 6 юни в административната сграда Шарльоман в Брюксел. Под лозунга:
„Земята е една – пазете я!“ Зелена седмица 2008 отдели основно внимание на
необходимостта Европа и останалият свят да използват ресурсите по по-устойчив начин.
В допълнение към 38-те конферентни сесии, през изтеклата седмица се проведоха
допълнителни мероприятия, включващи церемония на 3 юни, на която г-н Ставрос Димас,
комисар по околната среда, обяви имената на спечелилите Европейските бизнес награди
за околна среда за 2008 г. За повече информация натиснете ТУК
Околна среда: Европейската комисия изпраща предупреждение до България
относно неизпълнение на мерки за защита на диви птици
На 5 юни 2008 г. Европейската комисия изпрати първо писмено предупреждение до
България във връзка с недостатъчни мерки за защита на природата. В предупреждението
се посочва, че в България не са определени адекватни специални защитени зони за
прелетни и застрашени видове диви птици, което е в нарушение на директивата на ЕС за
опазване на дивите птици. За повече информация натиснете ТУК

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

11

Седмичен бюлетин

Брой 4
9 юни 2008

Предстоящи събития в Европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
През седмицата ще се проведат заседания на политическите групи във връзка с
подготовката на следващата пленарната сесия.
Проект на дневен ред на пленарните сесии на ЕП, които ще се проведат от 16 до
19 юни 2008 г. в Страсбург и на 24 юни 2008 г. в Брюксел.
четвъртък и петък – 12 и 13 юни 2008 г.
Председателят Ханс-Герт Пьотеринг ще приветства около 500 представители на
най-значимите организации на европейското гражданско общество, които ще участват
заедно с евродепутати и експерти в Гражданската агора по въпросите, свързани с
климатичните промени. За повече информация натиснете ТУК

Предстоящи събития в Съвета
понеделник и вторник, 9 и 10 юни 2008 г.
В Люксембург се проведе 2876-ото заседание на Съвета по социална политика,
заетост, здравеопазване и защита на потребителите. За повече информация
натиснете ТУК
Повече информация по точките от дневния ред може да намерите ТУК
четвъртък и петък, 12 и 13 юни 2008 г.
В Люксембург ще се проведе 2877-ото заседание на Съвета по транспорт,
телекомуникации и енергетика.
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