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Тема на седмицата
Среща на Европейския съвет в Брюксел – 19 и 20 юни 2008 г.
Ирландското "не" на Лисабонския договор
зае важно място в работата на Европейския съвет.
Френският президент Никола Саркози обяви, че на
следващата среща на държавните и правителствените
лидери на ЕС Ирландия ще трябва да предложи как
ще продължи ратификацията на новия европейски
договор. Форумът ще се състои през октомври в
рамките на френското председателство, поясняват
световните агенции.
По-рано външният министър на Чехия Карел Шварценберг заяви, че на официално
ниво страната му няма да подкрепи евентуална резолюция за продължаване на
ратификацията на Лисабонския договор, пише в. "Взгляд". "Много е важно да се
преодолее желанието за оказване на каквито и да е форми на натиск. Ние няма да
подкрепим подобна резолюция", посочи министърът, цитиран от агенция "Фокус".
Лидерите на ЕС решиха да снемат санкциите срещу Куба. Европейският
комисар по външните отношения Фереро-Валднер поясни, че ЕС се надява този ход да
доведе до подобрение на състоянието на човешките права на острова. Наказателните
мерки включваха прекъсване на контактите на високо равнище с комунистическата
държава.
Растящите цени на храните и горивата, които заплашват да доведат до
икономическа криза и обществени безредици, беше основната тема на преговорите
между 27-те лидери на Евросъюза.
Като основни причини за повишаването на цените на горивата бяха посочени
растящото енергийно търсене в бурно развиващи се азиатски икономики, като Китай и
Индия, намаляващото откриване и разработване на нови петролни находища, застоят при
пускането на нови мощности за преработка на суров петрол. Засега спекулата не играе
особена роля за увеличаването на цените.
Европейският съвет не е склонен да приеме предложения за намаляване на акциза
върху горивата в Европейския съюз. Лидерите се опасяват, че ако се тръгне в тази
посока, ще бъде подаден лош сигнал на страните, производителки на петрол - "колкото и
да вдигате цените, ние пак ще намерим някакво решение".
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дурау заяви, че Комисията
няма да пречи на националните правителства да намаляват акцизите върху горивата или
да облагат с данъци нарасналите печалби на енергийните компании. Той предупреди, че
стремителното нарастване на цените на храните и горивата създава "нов вид бедност".
Европейската комисия предлага два вида мерки: "краткосрочни и
внимателно балансирани" мерки, прилагани от отделните страни членки. Тя
смята също, че могат да се вземат мерки и от Европейския съюз като цяло за подпомагане
на социално уязвимите му граждани. Важна цел трябва да е да не се допуска подаване на
сигнал към доставчиците на горива, че бюджетът на съюза или данъкоплатците са готови
да поемат всякакви увеличения на цените.
Дългосрочните мерки в целия Европейския съюз имат за цел да подтикват
развитието на нисковъглеродна икономика.
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Девет новоприсъединени държави на ЕС от Централна и Източна Европа
поискаха техните фермери да получават същите помощи от блока, както и постарите страни членки. Според договорите за присъединяване земеделските субсидии
на ЕС нарастват на етапи за период от 10 години за 10-те страни, присъединили се през
2004, както и за България и Румъния. Писмото с искането е по инициатива на Латвия и е
подкрепено от България, Чехия, Естония, Литва, Унгария, Румъния и Словакия. „Имайки
предвид, че потребителското търсене на земеделска продукция е практически еднакво
във всички страни членки, ние сме за подход към изравняване нивата на преките
субсидии от ЕС навсякъде", се казва в посланието до председателя на Европейската
комисия Жозе Мануел Дурау Барозу и настоящия председател на ЕС Словения. Годишната
помощ за земеделие за всички 27 държави от ЕС в момента е над 40 млрд. евро. „За да се
постигнат общите цели и да се отговори на бъдещите предизвикателства в ЕС, особено по
отношение на обществената активност и доверие, трябва да изпратим ясни сигнали, че
всички в ЕС имат еднакви права и задължения", пишат новоевропейските лидери.
Европейският съвет обърна сериозно внимание на вътрешната сигурност в
Европейския съюз. Беше обсъдена политиката за предоставяне на убежище,
проектодирективата
на
Европейската
комисия
за
улеснено
приемане
на
висококвалифицирани специалисти от държави извън Европейския съюз, укрепването на
европейските агенции ФРОНТЕКС, ЕВРОПОЛ и ЕВРОДЖЪСТ, въвеждането на най-нови
технологии в обмена на полицейски данни между страните - членки на съюза.
Съветът потвърди също европейската перспектива пред страните от
Западните Балкани и окуражи започнатия от Европейската комисия процес за визово
либерализиране със страните от региона.
Европейският съюз заяви на Македония, че ще трябва да разреши спора с
Гърция за името, преди да получи дата за започване на преговори за присъединяване.
Словенският премиер заяви, че блокът ще проучи случая с Македония. „Това, което мога
да кажа със сигурност, е, че Македония ще получи дата за подновяване на преговорите,
когато всички условия са изпълнени", каза той. „Има някои условия, които трябва да се
изпълнят и не са изцяло в пълномощията на институциите на ЕС", каза той, цитирайки
проблема с името на страната. Гърция е начело на опозиция в ЕС за даване ход на
процедура по присъединяване на Македония. Насилието около изборите в Македония на
1 юни допълнително навреди на случая на Скопие.
В заключителната декларация на Европейския съвет е записано, че той
отдава голямо значение на регионалното сътрудничество в Западните Балкани и в
тази връзка изтъква положителното значение на смяната на предишния Пакт за
стабилност в Югоизточна Европа със Съвет за регионално сътрудничество (СРС), което бе
решено през февруари т. г. в София и на неотдавнашната ползотворна, както е
отбелязано в текста, среща на СРС в Поморие.
Допълнителна информация:
На страницата на Съвета на ЕС
Европейски съвет
Заключения на Председателството
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
На 19 юни 2008 г. председателят на
Народното събрание Георги Пирински се срещна с
председателя на Комисията по външна политика на
парламента на Ирландия Майкъл Уудс.
По време на срещата на Комисията по
европейските въпроси с делегация на Комисията по
външна политика на парламента на Ирландия бяха
обсъдени
въпроси,
свързани
с
бъдещото
разширяване на ЕС, енергийната политика, както и
резултатите от референдума за ратификацията на
Договора от Лисабон. Председателят на Комисията
по външна политика Майкъл Уудс сподели, че е рано да се говори за провеждане на
втори референдум в Ирландия, тъй като е необходим период за размисъл и анализ на
ситуацията.
Визитата е по покана на председателя на Комисията по външна политика на
Народното събрание Соломон Паси.
На 20 и 21 юни 2008 г. председателят на Народното събрание Георги Пирински
участва в Конференция на председателите на парламентите на страните-членки на ЕС в
Лисабон. Темата на форума, на който присъстваха и представители на Европейския
парламент, е „Укрепване на европейската конструкция: нови отговорности на
националните парламенти и партньорство с Европейския парламент”. Срещата, която се
проведе в парламента на Португалската република, е организирана съвместно от
Европейския парламент и Събранието на Португалия.

Годишна работна програма
На 25 юни 2008 г. Комисията по околната среда и водите ще обсъди на свое заседание
следните точки от Годишната работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2008 г.
 т. 1 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2008) – Проект на Директива на Европейския парламент
и Съвета за изменение на Директива 2003/87 ЕО с оглед подобряване и
разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на
Общността - СОМ (2008) 16 final Досие на документа
Предлаганата директива е част от законодателния пакет „Изменение на климата –
енергетика” и цели да актуализира действащата в рамките на Общността схема за
търговия с емисии, с оглед постигането на поставената от Европейския съвет ключова цел
за съкращаване с поне 20% на парниковите газове до 2020 г. спрямо нивата през 1990 г.


т. 2 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2008) – Проект на Решение на Европейския парламент и
Съвета относно индивидуалните ангажименти на държавите членки за намаляване
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емисиите на парникови газове в Общността до 2020 г.- СОМ (2008) 17 final
(Околна среда) Досие на документа
Проектът на Решение на Европейския парламент и Съвета е част от предложения от
Европейската комисия законодателен пакет „Изменение на климата - енергетика” и е
резултат от поетия от ЕС ангажимент до 2020 г. да постигне намаление на емисиите на
парникови газове с най-малко 20% в сравнение с 1990 г. За да бъде постигнато това
намаление, трябва да бъдат предприети допълнителни мерки за ограничаване на
емисиите на парникови газове от източници, които не са включени в схемата за търговия
с емисии на ЕС.


т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2008) – Проект на Директива на Европейския парламент
и Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за
изменение на Директиви на Съвета 85/337 ЕИО, 96/61 ЕО, Директиви 2000/60 ЕО,
2001/80 ЕО, 2004/35 ЕО, 2006/12 ЕО и Регламент 1013/2006 ЕО - СОМ (2008) 18
final (Околна среда) Досие на документа

Предложената от Европейската комисия Директива относно съхранението на въглероден
диоксид в геоложки обекти е част от законодателния пакет „Изменение на климата енергетика” и цели ограничаване на климатичните промени, като отстранява
съществуващите в действащото законодателство пречки и регулира дългосрочното
задържане на въглероден диоксид в геоложки структури.


т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2008) - Предложение за Директива на Европейския
парламент и Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми
източници COM(2008)19

Проектът на Директива за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми
източници е част от пакета от законодателни предложения „климат – енергетика”
представен от ЕК на 23 януари 2008 г., с цел намаляване емисиите на парникови газове,
както и увеличаване потреблението на енергия от възобновяеми източници. С
предложения проект на директива се установява обща рамка за насърчаването на
енергията от възобновяеми източници, като е зададена е задължителна цел от 20 % за
общия дял в енергопотреблението на енергия от възобновяеми източници.

Законопроекти, свързани с правото на ЕС
На 18 юни 2006 г. Комисията по
въпросите на държавната администрация
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
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използване на информацията от обществения сектор. Създава се и нова разпоредба, с
която се ограничава защитата на производствената или търговската тайна, при условие
че е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.
На свое заседание, проведено на 19 юни 2008-а, Комисията по европейските
въпроси обсъди и прие на първо четене Законопроект № 854-01-64/5.06.2008 г. за
изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията – внесен от Валентин
Милтенов и група народни представители.
Комисията по европейските въпроси отложи разглеждането на Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда № 854-01-67, внесен
от народния представител Мария Василева Капон на 09.06.2008 г., с който се цели да
бъде забранено използването на цианиди при преработката на метални руди.
На 19 юни 2008 г. Комисията по транспорт и съобщения прие на първо
четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското
корабоплаване (№ 802-01-44/23.05.2008 г.), внесен от
Министерския съвет. С
предлаганото изменение на чл. 88 ал.4 се премахва съществуващото до момента
ограничение, съгласно което се изисква българско гражданство за капитана и главния
механик на корабите, които плават под българско знаме. Дава се възможност на тези
длъжности да бъдат назначавани и граждани на държава-членка на ЕС или друга държава
– страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на
Конфедерация Швейцария.

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК, получени в периода от 16 до 20 юни 2008 г.
Здравеопазване и защита на потребителите
¾

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
установяване на здравни правила относно странични животински продукти,
непредназначени за консумация от човека (Регламент за страничните животински
продукти) - COM(2008)345 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони
¾

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №
1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари по
отношение на пазарните стандарти за птиче месо - COM(2008)336 Досие на
документа

Икономически и финансови въпроси
¾

Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО, Евратом) № …/.. НА СЪВЕТА относно създаване
на Гаранционен фонд за външни дейности - COM(2008)365 Досие на документа

Предприятия и промишленост
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¾

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно
общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен
контрол - COM(2008)357 Досие на документа

¾

Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № …/... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
от […] относно сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти –
COM(2008)369 Досие на документа

Развитие и отношения със страните от АКТ
¾

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Финансова
информация за европейските фондове за развитие - COM(2008)354 Досие на
документа

Рибарство и морско дело
¾

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Преглед на функционирането на регионалните консултативни съвети COM(2008)364 Досие на документа

Статистика
¾

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно
статистиката, събрана съобразно Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно
статистиката на отпадъците, и нейното качество - COM(2008)355 Досие на
документа

Транспорт
¾

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251,
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция, приета от
Съвета с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета
относно държавния пристанищен контрол - COM(2008)208 Досие на документа

¾

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251,
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно обща позиция, приета от
Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета
относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за
инспектиране и прегледи на кораби и за съответните действия на морските
администрации, както и на регламент на Европейския парламент и Съвета относно
общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и
прегледи на кораби - COM(2008)370 Досие на документа

¾

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция
във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и
определяне на основните принципи при разследването на произшествия
на морския транспорт и за изменение на Директива 1999/35/EО и
2002/59/EО - COM(2008)206 Досие на документа

¾

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251,
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно обща позиция, приета от
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Съвета, с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Директива № 2002/59/ЕО относно създаване на система на
Общността за контрол на движението на корабите и за информация COM(2008)310 Досие на документа

Договор от Лисабон
Великобритания одобри Лисабонския договор
На 18 юни 2008 г. Камарата на лордовете на британския
парламент одобри Договора за реформа на ЕС, въпреки натиска на
консерваторите. Така страната стана първата, която гласува
Лисабонския договор след отхвърлянето му в Ирландия преди
седмица. Формално остана единствено кралицата да подпише
договора.
Премиерът Гордън Браун коментира, че уважава вота на ирландските
гласоподаватели, но припомни, че правителството на Дъблин поиска още време за
анализ, преди да се предприемат конкретни мерки за преодоляване на отрицателното
гласуване. Браун и външният министър Дейвид Милибанд отрекоха да имат намерение да
използват британското ратифициране за „тормоз" на ирландското правителство на
днешната среща на върха в Брюксел.
Председателят на ЕК Жозе Мануел Дурау Барозу благодари на британското
правителство за "постоянната му подкрепа" за ратификационния процес. Той призова
останалите държави членки да подкрепят договора. Засега 19 европейски страни
подкрепиха договора.

Гръцкият парламент се отказа от референдум по Договора от Лисабон
На 18 юни 2008 г. гръцкият парламент гласува срещу провеждането
на референдум във връзка с Договора от Лисабон, предаде БНР.
От присъствали 296 депутати 152-ма от управляващата партия Нова
демокрация са гласували срещу свикването на референдум, а 144 са
гласували "за".
За приемането на решение за извършването на всенародно
гласуване са били необходими 180 гласа. Миналата седмица гръцкият парламент
ратифицира с голямо мнозинство Договора от Лисабон.
Гърция стана 18-ата страна от Европейския съюз, ратифицирала договора.
Въпреки че главната опозиционна партия - Социалистическото движение ПАСОК, гласува
за Лисабонския договор, тя поиска допълнително да бъде проведен референдум.
Представителите на Нова демокрация обвиниха ПАСОК в двойствена позиция по въпроса
за договора.
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ЕС продължава ратификацията на Лисабонския договор независимо от Ирландия
и Чехия
Лидерите на държавите-членки на Европейския съюз си дават време до следващия
съвет през октомври, за да намерят решение на кризата, предизвикана от отрицателния
ирландски вот на Лисабонския договор. Следващата среща на върха на Евросъюза ще се
състои на 15 октомври 2008 г. по време на френското председателство.
В заключението от форума се казва, че е "нужно повече време за анализ на
ситуацията след ирландския референдум", въпреки одобрението на договора в 19
държави. Въпреки това ратификацията ще продължи в останалите 9 държави.
Документът отбелязва, че ратификацията не може да продължи в Чехия без
положителното решение на Конституционния съд. Министърът на външните работи на
Чехия Карел Шварценберг изрази надежда, че страната му ще ратифицира Лисабонския
договор преди края на годината, признавайки, че трудности ще има.
"Предполагам, че решението на Конституционния съд ще стане известно в
началото на есента и договорът ще може да бъде внесен в парламента през ноември и
ратифициран през декември", допълни Шварценберг. "Това е, което предполагам и което
искам", посочи той.
За Чехия ратификацията на новия европейски договор е препятствие и защото тя
поема председателството на ЕС от януари 2009 г. "Надявам се, че решението на
Конституционния съд ще бъде положително, но в противен случай ще трябва да направим
малки промени в нашата Конституция и тогава договорът би могъл да бъде внесен в
парламента", каза още министърът.
Експресно проучване на Евробарометър относно
референдум за Лисабонския договор в Ирландия – тук.

резултатите

от

проведения

Статия на председателя на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг за референдума в Ирландия
"След референдума в Ирландия - Quo Vadis Европа?" (Накъде отиваш, Европа?)
Под това заглавие председателят на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг
публикува статия във водещи европейски вестници, в това число и в някои български
издания. В нея той призовава ратификацията на Договора от Лисабон да продължи и
подчертава, че целта остава влизането в сила на Договора преди изборите за Европейски
парламент през юни 2009 година. За повече информация натиснете ТУК

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
16-19 юни 2008 г. - пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург
16 юни 2007 г. – понеделник, в пленума: референдумът в Ирландия, Близкият
изток, митнически съюз
Народно събрание
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Пьотеринг откри сесията с изказване за референдума в
Ирландия
Пленарната сесия в Страсбург започна с изявление
на председателя на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг относно
негативния вот на ирландците по Лисабонския
договор. С поглед към предстоящата среща на върха на ЕС
Пьотеринг призова да се предприемат всички необходими
стъпки за реализиране на договора и подчерта, че
процесът
на
ратификация
трябва
да
продължи.
Евродепутатите обсъдиха 40-годишнината от митническия съюз и мерки срещу бедността
и социалната изолация.
"Резултатите от референдума на 12 юни 2008 година в Ирландия поставят ЕС пред
едно от най-големите предизвикателства в неговата история." С тези думи председателят
на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг откри юнската сесия на Парламента. Той подчерта, че
Лисабонският договор е отговорът на критиките на гражданите към ЕС и приближава
Съюза до неговите граждани. "Нашата цел остава да видим Договора от Лисабон влязъл в
сила до изборите за ЕП през юни 2009."
Пьотеринг направи изявление и по ситуацията в Близкия изток, обобщавайки
посещението на депутати от работната група за Близкия изток в Израел и в
палестинските територии. Той подчерта нуждата от конкретни мерки за постигане на
целите на конференцията от Анаполис. В същото време той посочи, че заключението на
делегацията е, че "въпреки някои окуражителни стъпки напред има малко повод за
оптимизъм, че амбициозните цели от Анаполис ще бъдат реализирани."
С дебат и изявление на еврокомисаря по данъчното облагане и митническия съюз
László Kovács бе отбелязана 40-годишнината от митническия съюз. Създаването му
през юли 1968 година е основополагащ момент в историята на европейската интеграция.
С неговото въвеждане се премахват митата между страните членки и се уеднаквяват
митата за внос от страни извън ЕС.
78 милиона души в ЕС живеят в риск от бедност, 19 милиона от тях са деца.
"Продължителната бедност е обезпокояващ феномен", се посочва в доклада на гръцката
депутатка от ЕНП-ЕД Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Нейният доклад, както и повечето
изказали се подкрепиха обявяването на 2010 за Европейска година за борба с
бедността и социалната изолация. В доклада се подчертава необходимостта от
фокусиране на вниманието върху детската бедност, големите семейства, самотните
родители. За повече информация натиснете ТУК
17 юни 2008 г. – вторник, в пленума: нелегална имиграция, еврото в Словакия,
трети енергиен пакет
В центъра на разгорещения дебат във вторник бе директивата за връщане на
нелегални имигранти - тема, по-която мненията на политическите фракции силно се
разминават. Компромисът, постигнат между Съвета и Парламента, по нова директива за
връщане на нелегални имигранти бе повод за оживена дискусия в пленума. Основните
разминавания между политическите сили касаят периода, за който нелегалните
имигранти могат да бъдат задържани, преди да бъдат върнати в страните им, и защитата
на правата им. Докладчикът на Европейския парламент Manfred WEBER (ЕНП-ЕД,
Германия) изтъкна, че директивата съдържа защита за "деца и непълнолетни лица без
придружители, достъп до здравната система и образованието, както и прибягване до
задържане само когато това е необходимо". Според Martine ROURE (ПЕС, Франция)
компромисът не "гарантира адекватна защита на основните права".
Народно събрание
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Европейският парламент прие доклад за присъединяването на Словакия към
еврозоната от 1 януари 2009 г. Същевременно депутатите подчертават, че страната
трябва да продължи с усилията си за поддържане на ниска инфлация и за продължаване
на структурните реформи в икономическата сфера. В доклада на David Casa (ЕНП-ЕД,
Малта) се препоръчва на словашкото правителство да учреди наблюдателен орган, който
да следи седмично цените на определен брой основни стоки, за да се избегне
създаването на неоснователно впечатление за покачване на цените. Депутатите
призоваваха словашките власти да организират обществена кампания за разясняване на
ползите от единната валута. За повече информация натисни ТУК
Повече информация по някои от темите:
¾

Зелена светлина за ново европейско законодателство за отпадъците

Европейският съюз ще се сдобие с ново законодателство за отпадъците, включващо
цели за повторна употреба на продуктите и за рециклиране, които трябва да бъдат
достигнати до 2020 г. Според текста на приетата на второ четене от ЕП директива за
рециклиране на отпадъци (т. 9 от ГРП на НС – 2007) държавите членки трябва да
изготвят програми за предотвратяване на образуването на отпадъци най-късно пет
години след влизането в сила на директивата.
Допълнителна информация:
Текст на законодателната резолюция, разисквания, резултати от гласуванията и
поименни гласувания на доклада относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на
директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на
определени директиви
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците
Панорама на законодателството на ЕС относно отпадъците (англ.)

¾

Водните замърсители ще бъдат по-стриктно контролирани

33 замърсителя, предимно пестициди и тежки метали, които могат да бъдат открити в
реките, езерата и крайбрежните води, трябва да бъдат включени към европейските
стандарти за качество на околната среда. Държавите членки трябва да "постигнат
напредък" в изпълнението на тези стандарти до 2018 г., както гласи приетият днес от ЕП
компромис на второ четене със Съвета. Предложената директива за качеството на водата
(т. 10 от ГРП на НС – 2007) е последният законодателен текст в допълнение към
рамковата директива за водата. Директивата ще бъде приета през 2008 г. и ще влезе в
сила най-рано през 2010 г.
Допълнителна информация:
Текст на законодателната резолюция, разисквания, резултати от гласувания и
поименните гласувания на доклада относно общата позиция на Съвета с оглед приемане
на директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за
качество на околната среда в областта на политиката за водите и за изменение на
Директиви 82/176/EИО, 83/513/EИО, 84/156/EИО, 84/491/EИО 86/280/ЕИО и
2000/60/ЕО
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите и за
изменение
на
Директиви
82/176/EИО,
83/513/EИО,
84/156/EИО,
84/491/EИО
86/280/ЕИО и 2000/60/ЕО
Политика на ЕС за водите (англ.)

¾

ЕП подкрепи присъединяването на България
премахване на двойното данъчно облагане
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Европейският парламент одобри с 659 гласа "за", 5 "против" и 13 "въздържали се"
присъединяването на България и Румъния към Конвенцията за премахване на двойното
данъчно облагане. Според единствената поправка, приета от депутатите, настоящото
решение трябва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официалния вестник на
ЕС. Според първоначалното предложение на Комисията конвенцията трябва да влезе в
сила на 1 януари 2007 г. Според предложението в доклада на българския депутат от ЕП
Мариела Величкова Баева (АЛДЕ) това трябва да стане в деня след публикуването на
настоящото решение в Официалния вестник на Европейския съюз.
Допълнителна информация:
Текст на законодателната резолюция, разисквания, резултати от гласуванията и
поименните гласувания на доклада относно препоръка за решение на Съвета относно
присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 23 юли 1990 г. за
премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на
свързани предприятия
Препоръка за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към
Конвенцията от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с
корекцията на печалби на свързани предприятия
Конвенция от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с
корекцията на печалби на свързани предприятия

18 юни 2008 г. – сряда, в пленума: срещата на върха на ЕС, Русия, цените на
петрола
По време на пленарната сесия се проведе тържествено заседание по повод
Европейската година на междукултурния диалог. Специалният докладчик на ООН за
свободата на религията и вярата Asma Jahangir произнесе реч пред европейските
депутати.
Първата тема на пленарното заседание бе срещата на върха на ЕС в четвъртък и
петък в Брюксел. Това е първата среща на европейските лидери след негативния вот на
ирландците по Договора от Лисабон и последната за словенското председателство на
ЕС. Представителите на Съвета и Комисията изразиха разочарованието си от резултатите
от ирландския вот. Подчертавайки уважение към ирландските гласоподаватели, те
подчертаха необходимостта от реализирането на Договора от Лисабон, носещ повече
демокрация и дееспособност. Представителят на Съвета Janez Lenarčič представи
основните теми за срещата на върха - график за следващите стъпки след ирландския
референдум и дългосрочни мерки за облекчаване на ситуацията с растящите цени на
храните и петрола. По-голямата част от депутатите изразиха уважение към ирландския
вот, но подчертаха, че и волята на останалите страни трябва да се уважава и да се
продължава с ратификацията. Много от тях подчертаха нуждата да се обясняват по-добре
целите на Европа на хората. Евродепутатите говориха за криза в доверието на хората и
припомниха, че отговорността на държавите членки не свършва с подписването на
договорите, но трябва да включва и постоянна комуникация и разяснителна работа.
Някои от депутатите разкритикуваха представянето на Договора в неясен и труден за
разбиране вид, а малка група от крайни противници на Договора поискаха край на
ратификационния процес. За повече информация натиснете ТУК
Депутатите обсъдиха подготовката за срещата на върха ЕС-Русия на 26 и 27
юни в Сибир и изразиха тревога от влошаване на ситуацията с човешките права в Русия,
от зачестилите инциденти срещу етнически и религиозни малцинства и от действията на
Москва в Абхазия и Южна Осетия. Евродепутатите изразиха задоволство, "че в крайна
сметка стана възможно да се преодолеят пречките за постигане на съгласие за мандата за
преговори с Русия за ново споразумение за партньорство и сътрудничество."
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Тема на дискусиите бяха и високите цени на петрола. Депутатите изразиха
тревога от тяхното отражение в риболовния сектор, транспорта, авиацията и туризма.
Евродепутатите одобриха законодателство в областта на либерализирането на
пазара на електроенергия. За повече информация натиснете ТУК
Повече информация по някои от темите:
¾

ЕП гласува
компании

за

пълно

отделяне

на собствеността

на електрическите

Депутатите от Европейския парламент приеха с 449 гласа "за", 204 "против" и 19
"въздържали се" доклада на Eluned Morgan (ПЕС, Великобритания) върху
предложението за изменение на директивата за вътрешния пазар на
електроенергия (в рамките на процедура на съвместно вземане на решение, първо
четене). Избирайки между три различни предложения за отделяне на производството и
доставката на енергия от експлоатацията на мрежата, депутатите избраха стигащата найдалеч опция - пълното отделяне на собствеността върху преносната инфраструктура.
Това на практика означава, че предприятията нямат право да упражняват контрол над
производството или доставката на електричество и едновременно с това да упражняват
пряко или непряко контрол върху оператор на преносна система (и обратното).
Депутатите приеха доклада на Giles Chichester (ЕНП-ЕД, Великобритания)
относно Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (с 580 гласа
"за", 40 "против" и 48 "въздържали се") и доклада на Alejo Vidal-Quadras (ЕНП-ЕД,
Испания) относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на
електроенергия (с 575 гласа "за", 34 "против" и 36 "въздържали се"). Основната тема на
двата доклада е ролята на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори,
която предстои да бъде създадена. Според първоначалното предложение на Комисията
агенцията ще има по-скоро консултативен характер спрямо бъдещата Европейска мрежа
от оператори на преносни системи на електроенергия (ЕМОПСЕ).
Трите законодателни предложения на Европейската комисия са част от третия
енергиен пакет (т. 33 от ГРП на НС - 2007 г.)
Допълнителна информация:
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия
Текст на законодателната резолюция, разисквания, резултат от гласуването
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен
обмен на електроенергия
Текст на законодателната резолюция, разисквания, резултат от гласуването
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на
Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори
Текст на законодателната резолюция, разисквания, резултат от гласуването
Обзорна статия за третия енергиен пакет
Интернет страница на ЕК - енергетика (англ.) -

19 юни 2007 г. – четвъртък, в пленума: цените на петрола, правата на
потребителите на енергия
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В заключителния ден от юнската пленарна сесия в Страсбург евродепутатите
подкрепиха доклад, призоваващ за Европейска харта за правата на потребителите на
газ и електроенергия. Идеята е хората да могат да променят доставчиците си на газ и
електроенергия през допълнителни разходи и да получават разбираеми сметки, които да
им позволят по-лесно да сравняват цените.
Европарламентът прие резолюция за допълнителна финансова помощ за
риболовния сектор, който е един от най-засегнатите от високите цени на петрола. Поконкретно Европейската комисия се призовава да преразгледа регулациите си за
държавна помощ и да разреши отпускането на максимум от 100 000 евро помощ на лодка,
а не на риболовна фирма, както е в разпоредбите сега. Евродепутатите настояват за
финансови облекчения за рибарите, които намаляват емисиите на СО2.
Парламентът дебатира доклада за т. нар. "интелигентни" коли, за които се
казва, че "намаляват замърсяването, както и броя и степента на пътните произшествия".
В доклада се приветстват преговорите за включване на ""eCall" в новите коли от 2010
година - това е система за автоматично набиране на бърза помощ в случай на инцидент.
Евродепутатите приеха и Директива за подобряване на сигурността по
пътищата в ЕС. В унисон с постигнатия компромис със Съвета докладчикът Helmuth
Markov (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) внесе от името на големите политически групи редица
предложения за изменение, засягащи оценките и одитите (които ще бъдат
задължителни), наличието на достатъчно безопасни (от гледна точка на престъпността)
крайпътни паркинги и отбивки, както и еднакви пътни знаци за целия ЕС, които да
предупреждават за пътни участъци в ремонт.
По традиция в края на своята сесия Европарламентът обсъди ситуацията с
човешките права в някои държави. Депутатите осъдиха отказа на военната хунта в
Бирма да допусне широкомащабна международна помощ след циклона, сполетял
страната. Гражданската война в Сомалия и рухването на социалната система доведе до
хуманитарна криза. По този повод евродепутатите призоваха държавите членки и
европейските институции да направят всичко възможно да съберат враждуващите
фракции на масата на преговорите. Евродепутатите осъдиха публичните екзекуции на
млади хора под 18 години в Иран.
С поглед към предстоящата среща на върха ЕС-Русия в края на месеца
депутатите приеха резолюция, в която се изразява безпокойство за спазването на
човешките права в Русия и за действията на Москва в Южна Осетия и Абхазия. За повече
информация натиснете ТУК

За повече подробности за пленарната сесия на ЕП натиснете ТУК

Седмицата в Съвета
16 юни 2008 г.
На 16 юни 2008 г. в Люксембург се проведоха 2878-ото и 2979-ото заседание на
Съвета по общи въпроси и външни отношения.
Съветът по общи въпроси прие регламент за изменение Регламент (ЕО) относно
режим съгласно чл. 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване във връзка с правила
по отношение на стоки, услуги и хора, които преминават през “зелената линия” в
Кипър, която отделя областите, където правителството на Република Кипър няма
ефективен контрол, и тези, в които има такъв контрол. Целта е да се подобри търговската
и икономическата интеграция на острова на базата на натрупания опит. Съветът също
така одобри сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Босна
Народно събрание
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и Херцеговина, както и Временното споразумение относно търговията и
свързаните с нея въпроси. И двете споразумения бяха подписани в рамките на Съвета.
Заседание по въпросите на вътрешните работи

Съветът по външни отношения приветства подписването на Споразумението за
стабилизиране и асоцииране и на временното споразумение с Босна и Херцеговина, което
се проведе в рамките на заседанието, като важна стъпка по пътя на страната към ЕС. Той
очаква да се засили сътрудничеството с Босна и Херцеговина чрез цялостната рамка,
предложена от тези споразумения и други механизми на процеса на стабилизиране и
асоцииране. Съветът прие заключения, в които подчерта, че Европейският съюз остава
твърдо ангажиран с европейските перспективи за Западните Балкани и насърчава
страните от региона да отговорят на необходимите условия.
Заседание по въпросите на външните отношения

19 юни 2008 г.
На 19 юни 2008 г. в Брюксел се проведе 2980-ото заседание на Съвета на
държавните и правителствените ръководители. Лидерите на ЕС разгледаха и на
основата на докладите за сближаване на Комисията и на Европейската централна банка
одобриха предложение за решение на Съвета за приемане от страна на Словакия на
единната валута на 1 януари 2009 г. Отбелязвайки, че Словакия като цяло е
изпълнила критериите за конвергенция, както и задължението относно въвеждането на
съответните норми в националното законодателство, Съветът препоръча на ЕКОФИН да
приеме предложението по време на заседанието си, което ще се проведе на 8 юли 2008 г.
Това ще позволи на Словакия през останалите шест месеца до края на годината да се
подготви за промяната. С решението на Съвета еврозоната се разширява от 15 на 16
члена. За повече информация натиснете ТУК

Новини от Европейската комисия
Изменение на климата: Комисията приветства напредъка при постигането на
целите на ЕС в съответствие с Протокола от Киото
На 18 юни 2008 г. европейският комисар по околната среда Ставрос Димас
приветства напредъка, постигнат от много държави членки при намаляването на техните
емисии на парникови газове през 2006 г. Извършеният от Европейската агенция за
околната среда преглед на емисиите за 2006 г. - последната година, за която са налице
цялостни данни - показва, че емисиите в държавите от групата ЕС-15 са се понижили с
0,8 % спрямо 2005 г., като по този начин са били с 2,7 % под нивото на емисиите от
базовата година (в повечето случаи 1990 г.). Това развитие свидетелства, че държавите
от ЕС-15 са намерили правилния път към целта, която са си поставили с Протокола от
Киото - да задържат средното ниво на емисиите през периода 2008-2012 г. с 8 % под
нивото на емисиите от базовата година. За повече информация натиснете ТУК
По-бедните региони наваксват, възползвайки се от растежа на бързоразвиващи
се сектори
ЕС трябва да инвестира повече в изследователска и развойна дейност и във висше
образование, за да остане конкурентоспособен в глобалната икономика, се казва в
публикуван на 18 юни доклад на Комисията за икономическото и социалното сближаване.
Комисията обяви и резултатите от обществено допитване за нейната политика на
сближаване, потвърждаващи силната подкрепа за още по-амбициозни планове след 2013
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г. Бе постигнат консенсус, че политиката трябва да се съсредоточи върху иновациите,
образованието, подкрепата за малките и средните предприятия, инфраструктурата в
целия ЕС и борбата срещу изменението на климата.
По-малко от една четвърт от живеещите в ЕС на възраст 25-64 г. са високообразовани и
повечето живеят във или близо до градове, което прави наемането на работа на „знаещи
работници» голямо предизвикателство в по-слабо развитите региони. Образованата
работна ръка обаче е важна за икономическия растеж. Особено силно е търсенето на
специалисти в науката и технологиите, в здравеопазването, образованието и
високотехнологичната промишленост. ЕС харчи едва 1,2 % от своя БВП за висше
образование, което не е дори половината от инвестираните от САЩ 2,9 %. Повече
подробности по темата тук.
Приета е стратегия в десет точки за ограничаване на нелегалната имиграция и
избягване на недостига на квалифицирана работна ръка.
Свеждането до минимум на броя на имигрантите, пребиваващи нелегално в ЕС, и
гарантирането на наличието на достатъчно хора в трудоспособна възраст в Европа са в
центъра на новия план на Комисията, определящ общи принципи за имиграция.
Предложението е придружено от стратегия, която да премахне различното третиране на
търсещите убежище лица в страните от Европейския съюз. Целта на мерките относно
предоставянето на убежище е да се поддържа и укрепва хуманитарната традиция на
Съюза, така че търсещите убежище лица да имат достъп до едно и също ниво на защита,
където и да се намират в ЕС.
Имиграцията е голямо предизвикателство за Европейския съюз. Комисията отдавна
насочва вниманието към евентуалната нужда от повече имигрантска работна ръка за
поддържане на икономиката и конкурентоспособността на ЕС. От 2002 г. насам Съюзът е
приел между 1,5 млн. и 2 млн. имигранти. Повечето от наскоро пристигналите хора са се
установили в Испания, Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия и Гърция.
Въпреки този приток на имигранти трудоспособното население в Европа се очаква да
намалее с 50 млн. души към 2060 г. Това поражда опасения, че без имиграция страните
от ЕС могат да се изправят пред остър недостиг на работна ръка.
Стратегията излага 10 принципа, които да служат за основа за интегриране на
националните политики. Принципите са групирани около темите благоденствие,
солидарност и сигурност. Те включват усилия за засилване на борбата срещу нелегалната
имиграция и за приемане на работници имигранти, чиито умения съответстват на нуждите
на европейския пазар на труда.
Други цели включват повишаване на сигурността чрез визовата политика, разработване
на ефективни политики за репатриране, интегриране на управлението на границите и потясно сътрудничество със страните, източник на емиграция, и с транзитните страни.
Комисията също така счита интеграцията за ключ към успешната имиграция и призовава
за нулева толерантност към трафика на хора.
Политиката се отнася само до граждани на страните извън ЕС. Тя няма да ограничава
движението на граждани на Съюза. Всяка страна от ЕС ще запази правото си да решава
колко имигранти да приема.
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Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
вторник, 24 юни 2008 г.
На 24 май 2008 г. в Брюксел ще се проведе заседание на Европейския парламент.
Ще бъдат проведени общи разисквания по резултатите от Европейския съвет,
проведен на 19 и 20 юни 2008 г., както и по дейността на словенското
председателство. Дневен ред на заседанието
Повече подробности за извънредната сесия на Европейския парламент може да
намерите тук.

Предстоящи събития в Съвета
понеделник и вторник, 23-24 юни 2008 г.
На 23 и 24 май 2008 г. в Люксембург ще се проведе 2881-ото заседание на Съвета
земеделие и риболов. На заседанието ще бъдат обсъдени законодателните
предложения, произтичащи от здравния преглед на Общата селскостопанска
политика (т. 10 от ГРП на НС – 2008 г.) Европейската комисия предлага нейното понататъшно модернизиране, опростяване и рационализиране и премахване на някои
ограничения за земеделските стопани, което да ги подпомогне да отговорят на растящото
търсене на храни. За повече информация натиснете ТУК
Повече информация за точките от дневния ред може да намерите ТУК

На 24 май 2008 г. министрите на транспорта на Словения, Германия и Португалия
(триото, председателстващо до момента Европейския съюз) ще се срещнат в Брюксел, за
да обсъдят извършената работа от трите председателства и предстоящите
предизвикателства в областта на транспорта.

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”
eubulletin@parliament.bg

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”
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