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Тема на седмицата
Засилване на борбата с трафика и злоупотребата с деца
Трафикът на хора и злоупотребата и експлоатацията
на деца са тежки престъпни деяния, които често са свързани
с организираната престъпност. На 6 април 2009 г. министрите
на правосъдието проведоха предварително разискване по
тези проблеми. Те обсъдиха две предложения на Комисията,
които имат за цел да се подобри съществуващото
законодателство на ЕС.
Престъпленията и в двете области представляват грубо
нарушение на правата на човека. Извършителите се
възползват от уязвимото положение на жертвите. Трафикът
може да се приеме като нова форма на робство, в която
дадено лице е заставяно чрез заплаха или насилие да живее
в принудително подчинение в домашни условия, да
проституира, да извършва ниско платена работа, да проси
или да участва в незаконна дейност. Хората стават жертва
на трафик също за целите на търговията с човешки органи. Особено засегнати от тази
форма на експлоатация са жените и децата.
ЕС вече предприема мерки за борба с този световен проблем; законодателството
обаче се нуждае от адаптация спрямо новите форми на престъпност и неотдавна приетите
международни норми. С увеличаването на трафика и по-широкото разпространение на
детската порнография в интернет необходимостта от действия става все по-остра.
С предложените инструменти ще се въведат по-строги разпоредби. Повече форми
на експлоатация и сексуална злоупотреба, като сексуален туризъм (дори извършен на
чужда територия) и „grooming“ (сприятеляване с деца по интернет с цел сексуална
злоупотреба), ще се определят като престъпления и ще се наказват с лишаване от
свобода. Утежняващите вината обстоятелства ще водят до по-тежки наказания. Въвежда
се използването на нови разузнавателни средства, които вече се прилагат в борбата с
организираната престъпност, като телефонно подслушване и електронно наблюдение, и
се разширява обхватът на защитата и помощта за жертв те.
Източник: Страница на Съвета
За повече информация:
Съобщение на Съвета за пресата (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
Среща на Комисията по европейските въпроси с комисаря по Институционални
връзки и комуникационна стратегия
На 6 април 2009 г. Комисията по европейските въпроси се срещна с комисаря по
Институционални връзки и комуникационна стратегия и
заместник-председател
на
Европейската
комисия
Маргот
Валстрьом. Темата на разговора бе „Мрежата Европа Директно –
предоставяне на информация на гражданите на местно ниво и
обратната връзка с европейските институции”. В срещата
участваха ръководители на Информационните центрове на
Европейския съюз в България, както и членове на Европейския
парламент от Република България.

Годишна работна програма
На 9 април 2009 г. Комисията по европейските въпроси прие доклад по
Предложение за Регламент, изменящ Регламент 343/2003 за установяване на критерии и
механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждане на молба за
убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна - т.
16 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС (2008 г.).
Настоящото предложение за регламент представлява преработена версия на Регламент
343/2003 (Регламент от Дъблин) и е представено от ЕК като завършване на втория етап
на общата европейска система за убежище (ОЕСУ). В позицията на Република България е
посочено, че тя подкрепя по принцип предложението за регламент на Европейския
парламент и Съвета за създаването на критерии и механизми за определяне на
държавата-членка, отговорна за разглеждане на молбата за международна закрила,
подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без
гражданство, като изразява редица резерви. Комисията по европейските въпроси
подкрепи приемането на предложението на ЕК, както и позицията, изразена от Република
България.
Комисията по европейските въпроси прие доклад по Предложение за
Директива, изменяща Директива 2003/9/ЕО за определяне на минимални стандарти
относно приемането на лица, търсещи убежище - т. 17 от Годишната работна програма на
Народното събрание по въпросите на ЕС (2008 г.). Предложението за Директива
представлява преработка на Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за
определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище
(Директива за условията на приемане). Според Европейската комисия, предложението за
директива ще гарантира постигането на следните конкретни цели: улесняване на достъпа
до пазара на труда на лицата, търсещи убежище; гарантиране на подходящи стандарти за
материалните условия на приемане; полагане на съответните усилия за посрещане на
нуждите на уязвимите групи; осигуряване на гаранции, че задържането се прилага само в
изключителни случаи и засилване на правните гаранции за задържаните лица, търсещи
убежище; по-ясно определяне на обхвата на приложението на директивата. Комисията по
европейските въпроси подкрепи приемането на предложението на ЕК, както и позицията,
изразена от Република България.
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Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 9 април 2009 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа и прие на първо
четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица № 902-01-23 внесен от Министерския съвет на
08.04.2009 г. Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците
върху доходите на физическите лица има за цел да промени съществуващата правна
уредба в режима на ползване на данъчни облекчения за дарения. С предлаганата
промяна данъчното третиране на даренията няма да бъде обвързано с мястото на
установяване на лицето, в полза на което е направено дарението (Република България
или държава членка на ЕС, или държава членка на европейското икономическо
пространство). Предлаганото изменение се прави с оглед недопускане на дискриминация
на лицата, в полза на които са направено дарение. Промяната се прави в отговор на
официално уведомително писмо на Европейската комисия № 2008/2181 за установено
нарушение на чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите .
На 9 април 2009 г. Комисията по правни въпроси прие на първо четене проект
на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, №
902-01-17, внесен от Министерския съвет. Законопроектът е насочен към изпълнение от
нашата страна на изискването на чл. 46 от Конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи (КПЧ) за изпълнение на окончателните решения на Европейския съд
по правата на човека (ЕСПЧ). С него се въвеждат и правила във връзка с прилагането на
Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007
г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по
граждански или търговски дела („връчване на документи") и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1348/2000 на Съвета, както и на Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък
материален интерес (Регламент (ЕО) № 861/2007).
На 9 април 2009 г. Комисията по здравеопазването прие на първо четене
законопроект за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, Вх. № 902-01-12, внесен от Министерския съвет на 23 февруари 2009 г.
Законопроектът е свързан със започнало през юни 2008 г. от Европейската комисия
производство по член 226 от Договора за създаване на Европейска общност, считайки, че
член 222 и 223 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина противоречат
на член 43 от Договора за създаване на Европейска общност, отнасящ се до правото на
установяване.
На 9 април 2009 г. Комисията по европейските въпроси обсъди и прие на
първо четене законопроект № 954-01-73/31.03.2009 г. за изменение и
допълнение на Закона за водите – внесен от Георги Божинов. Действащият в момента
Закон за водите е хармонизиран с европейските правни норми. Предлаганият
законопроект няма хармонизиращи функции, а цели да създаде условия за покриване на
поетите ангажименти, свързани с нашето членство в ЕС и по-специално по-отношение на
изграждането на канализационни системи и пречиствателни съоръжения, гарантиращи
съответните характеристики на изпусканите пречистени отпадъчни води.
Комисията по европейските въпроси прие на първо четене законопроект №
954-01-50/6.03.2009 г. за изменение и допълнение на Закона за ветераните от
войните – внесен от Захари Георгиев и група народни представители. Според Комисията
предлаганият законопроект няма отношение към европейското право, но отговаря на
практиката в редица държави-членки на Европейския съюз за признаване на участниците
в антифашистката съпротива за ветерани от войните.
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Комисията по европейските въпроси подкрепи на първо четене законопроект
№ 954-01-71/27.03.2009 г. за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс – внесен от Деница Ивайлова Димитрова. Законопроектът е
насочен към осигуряване на максимална защита на ненавършили 16 години деца срещу
престъпления против личността. Независимо че правото на Общността не съдържа
правила, подобни на тези в законопроекта, той е в съответствие с цялостната политика на
Общността в тази насока, включително с Декларацията на министрите от Лука, Рамковото
решение на Съвета на Европейския съюз от 15 март 2001 г. относно правното положение
в наказателното производство на жертвите от престъпления (2201/220/ПВР), чл.24 от
Хартата на основните права на Европейския съюз, Рамковото решение на Съвета на
Европейския съюз относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската
порнография (2004/68/ПВР), Рамковото решение на Съвета на Европейския съюз относно
борбата с трафика на хора (2002/629/ПВР).
Народното събрание прие на заседанието си на 9 април 2009 г. на първо четене
промени в Закона за здравето, които предвиждат забрана за тютюнопушене на
обществени места, която да влезе в сила от 1 юни 2010 г. Парламентът прие на второ
четене текстове от промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
и на първо четене от парламента промени в Закона за марките и географските
означения. Народното събрание отхвърли предложените промени в Закона за
електронните съобщения.

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 06.04 до 10.04.2009 г.
Образование и култура
¾ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Ново партньорство за модернизирането на университетите — Форум
на ЕС за диалог между университетите и бизнеса - COM(2009)158 Досие на
документа
¾ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Окончателен доклад относно изпълнението и въздействието на
втората фаза (2000—2006 г.) на програмите за действие на Общността в сферата
на образованието („Сократ“) и професионалното обучение („Леонардо да Винчи“) и
на многогодишната програма (2004—2006 г.) за ефективно интегриране на
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в системите за
образование и обучение в Европа (eLearning) - COM(2009)159 Досие на документа
¾ БЯЛА КНИГА - Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска
рамка за действие - COM(2009)147 Досие на документа
Развитие и отношения със страните от АКТ
¾ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Подкрепа на развиващите се страни за справяне с кризата COM(2009)160 Досие на документа
Народно събрание
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Рибарство и морско дело
¾ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА Изграждане на устойчиво бъдеще за аквакултурата - Нов импулс за стратегията за
устойчиво развитие на европейската аквакултура - COM(2009)162 Досие на
документа

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
¾

¾

¾

Luc Montagnier: "Ваксина срещу СПИН може да се разработи в рамките на
5 години"
Luc Montagnier вярва в успеха на терапевтичната ваксина
срещу СПИН
Френският професор Luc Montagnier, който е един от
носителите на Нобелова награда за медицина за 2008 година
за откриването на вируса на СПИН, участва в конференция в
Европейския
парламент
в
началото
на
април.
Конференцията бе посветена на бъдещето на изследванията
в областта на биомедицината. За повече информация
натиснете ТУК
Усилията за равнопоставеност между половете - интервю с Anna Záborská
Парламентарната комисия по правата на жените и
равенството между половете прие през последните пет
години
повече
от
40
парламентарни
доклада.
Председателката на Комисията Anna Záborská (ЕНП-ЕД,
Словакия) пояснява как тези документи се отразяват на
равнопоставеността на половете и кои са приоритетите за
следващия парламентарен мандат. За повече информация
натиснете ТУК
Кои са чертите, които характеризират добрия евродепутат?
Знак за гласуване "за" в пленарната зала
Умение да преговаря, ясни ценности и познания по чужди езици това са само три от атрибутите, необходими на добрия член на
Европейския парламент, по мнението на самите евродепутати.
Добрият евродепутат трябва да притежава още добра представа за
Европа и умение да изслушва други гледни точки. Кои са чертите,
които характеризират добрия евродепутат? За повече информация
натиснете ТУК
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Седмицата в Съвета
6 април 2009 г.
На 6 април 2009 г. в Люксембург се проведе 2936-то заседание на Съвета по
правосъдие и вътрешни работи. Съветът постигна съгласие по общия подход по
предложението за рамково решение относно предотвратяване и уреждане на спорове за
компетентност при наказателни производства. Министрите на правосъдието за първи
път обмениха мнение по новите законодателни предложения, насочени към засилване на
усилията в борбата със сексуалното малтретиране и експлоатация на деца и на
трафика на хора и защитата на жертвите. В областта на легалната миграция,
министрите на вътрешните работи продължиха обсъждането на предложението за единно
разрешително за пребиваване и работа и общ набор от права на работниците от
трети държави, законно пребиваващи в държава-членка на ЕС. Те бяха запознати с
резултатите от посещението на делегация на ЕС в САЩ и срещите с новата
администрация във Вашингтон. Без дебат, Съветът прие решение за обособяване на
Европейската полицейска служба (известна като Европол) като агенция на ЕС.
Компетентността на Европол обхваща всички тежки форми на престъпност, с цел да се
подпомагат държавите членки при трансгранични криминални разследвания. Единодушно
е прието решение за назначаване на директор на Европол. Това е настоящият директор
на международния отдел на британската агенция за борба с организираната престъпност
Роб Уейнрайт.
***
В областта на околната среда, Съветът официално прие различни правни актове,
които са включени в пакета „климатичните промени и енергетика”. Той също така прие,
без обсъждане, регламент относно многогодишен план за възстановяване на червения тон
в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море. За повече информация
натиснете ТУК

Новини от Европейската комисия
Развиващите се страни отчаяно се нуждаят от помощ
Финансовата криза се отразява тежко на бедните страни.
През миналата година ЕС е увеличил помощите си за
развитие с 8 %, въпреки началото на икономическата криза.
Като цяло страните от Съюза са предоставили помощи в
размер на 49 млрд. евро - около 0,4 % от брутния вътрешен
продукт на ЕС - на най-бедните страни в света. Парите са за
различни проекти - от училища и болници до нови пътища.
Комисията приветства увеличаването на помощта, като
призова страните-членки да не намаляват тези разходи в
периода на криза. „Рецесията не бива, не може и няма да бъде използвана като
извинение за неизпълнение на обещанията ни да продължим да увеличаваме помощите“,
заяви председателят Барозу. За повече информация натиснете ТУК
¾

Комисията
поставя
по-трудни
цели
за
по-бързи
плащания
на
безвъзмездните средства и на средства по договорите на ЕС
На 8 април 2009 г. бе приета инициатива, въвеждаща нови и по-трудни цели за
изплащането на пряко управляваните от Европейската комисия фондове на ЕС.
Предложенията имат за цел засилване на полаганите понастоящем усилия и ускоряване
на паричния поток към бенефициентите — често малки предприятия и местни
управленски органи. Те ще се отнасят до средства в размер на 15 млрд. EUR с конкретни
срокове за плащане в области като научните изследвания, образованието и младежта,
¾
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енергетиката и транспорта. Една от ключовите цели е съкращаването на сроковете за
първоначалното предварително финансиране на безвъзмездните средства и договорите
на ЕС — от 30 на 20 дни. Предложенията допълват неотдавнашните решения за
ускоряване на плащанията за проектите по структурните фондове съгласно съобщеното в
Европейския план за икономическо възстановяване (IP/08/1983), както и предложенията
за борба с просрочените плащания по търговски сделки (IP/09/552). За повече
информация натиснете ТУК
Уреждане на сметките. Просрочените плащания за вече извършена работа
са стар проблем в Европа и пречка пред възстановяването от рецесията
Представете си, че имате фирма и току-що сте приключили голяма
поръчка. Би трябвало да ви платят, нали? По принцип, да, но в
действителност могат да минат месеци преди да видите и лев.
Късното плащане е широкоразпространена практика в съвременния
свят и ЕС не е изключение. То изтощава европейската икономика и
причинява всеки четвърти фалит, като при това унищожава 450
000 работни места всяка година. Малките предприятия са найуязвими, тъй като наличието на парични средства за тях зависи от навременни плащания,
особено сега, когато банките трудно отпускат заеми. За повече информация натиснете
ТУК
¾

Съобщение на Комисията
Държавни помощи: актуален преглед на докладите за действията на
държавите-членки за борба с икономическата криза
Специалното издание на Доклада за държавни помощи, публикуван неотдавна от
Европейската комисия, е съсредоточено върху мерките, приети от държавите-членки и
прегледани и координирани от Комисията, в условията на настоящата икономическа
криза. За да се запази финансовата стабилност, държавите-членки са създали
гаранционни „чадъри“, защитни механизми срещу риска и мерки за рекапитализация на
финансовия сектор на обща стойност в рамките на 3 000 млрд. EUR. В три нови
съобщения Комисията очертава ясно рамката на условията, съгласно които тези
безпрецедентни мерки могат да се предприемат, като в същото време се запази целостта
на единния пазар и се избегне впускането на държавите-членки в надпревара по
субсидиране помежду си, която само би им навредила. Освен това Временната рамка от
декември 2008 г. относно мерките на държавна помощ предоставя насоки на държавитечленки по какъв начин може най-добре да се помогне на дружествата и на работните
места в реалната икономика, без да се допускат прекомерни нарушения на
конкуренцията. За повече информация натиснете ТУК
¾

Европейски избори: MTV се включва в инициатива, за да се чуе по-добре
гласът на младите хора
На 8 април 2009 г. Европейската комисия и MTV Networks International обявиха
инициатива на равнището на ЕС, наречена „Чуваш ли ме, Европа?“, която цели да
насърчи младите хора да изразят мнението си, като участват в изборите за Европейски
парламент през юни тази година. За повече информация натиснете ТУК
¾

Комисията актуализира списъка на авиокомпаниите със забрана за
европейското въздушно пространство
На 8 април 2009 г. Европейската комисия прие актуализацията на така
наречения „черен списък“ на авиокомпании, на които е забранено да
извършват полети в страните от Европейския съюз по съображения за
безопасност. Комисията наложи забрана на шест авиокомпании от
Казахстан, една авиокомпания, сертифицирана в Тайланд, един
допълнителен украински въздушен превозвач и на операциите на
всички превозвачи, сертифицирани в Бенин. За повече информация натиснете ТУК
¾
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¾ Рибарство: използване на пълния потенциал на европейската аквакултура
Аквакултурата — един от най-бързо растящите хранителни сектори в света — в момента
осигурява близо половината от рибата, която населението на планетата консумира, но
все още е в състояние да даде много повече от това. ЕС въведе високи стандарти, които
целят устойчивият растеж да бъде в основата на подходите и методите в областта на
аквакултурата; европейската аквакултурна промишленост е сред водещите в света в
областта на научното и технологичното развитие. Въпреки това този научнотехнологичен
напредък не се отрази върху производството, което докато в някои други части на света
отбеляза силен растеж, в ЕС се стабилизира на едно постоянно ниво. В съобщението,
което представи на 8 април, Комисията възнамерява да промени ситуацията и да даде
нов тласък на устойчивия растеж в сектора на аквакултурата в ЕС. За повече информация
натиснете ТУК

Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент

През седмицата от 13 до 19 април 2009 г. евродепутатите ще работят в
парламентарните комисии и в политическите групи. Ще продължат разговорите между ЕП
и
Съвета
по
директивата
за
работното
време,
законодателния
пакет
за
телекомуникациите и Европейския план за икономическо възстановяване. Политическите
групи ще координират позициите си по основните теми на следващата пленарна сесия,
която ще се проведе в Страсбург от 21 до 24 април 2009 г. За повече информация
натиснете ТУК
Проект на дневен ред на пленарната сесия
Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.
Информация за сесиите на ЕП
Справка за заседанията на ЕП
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)
сряда, 15 април 2009 г.
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Проект на дневен ред
четвъртък, 16 април 2009 г.
Комисия по заетост и социални въпроси
Проект на дневен ред
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Проект на дневен ред
Комисия по петиции
Проект на дневен ред
Комисия по бюджети
Проект на дневен ред
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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Проект на дневен ред
Комисия по регионално развитие
Проект на дневен ред
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Проект на дневен ред

Предстоящи събития в Съвета
вторник и сряда, 14 – 15 април 2009 г.
На 14 и 15 април 2009 г. в Прага ще се проведе неформална среща на министрите
по околната среда на държавите членки на ЕС. За повече информация натиснете ТУК

Предстоящи събития в Европейската комисия
Календар на събитията от 6 април до 3 май 2009 г.

Книги от фонда на Европейския документационен център
Market observatory for energy - Report 2008
Енергийните позиции на Европа – Доклад за 2008 г.
ЕС 1427
Social protection and social inclusion 2008: EU indicators
Социална защита и социално включване за 2008 година: Индикатори
ЕС 1428
Understanding the Book of life
Издание за генетиката
ЕС 1429
Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009
Доклад за 2009 година относно Наука, Технология и Конкурентоспособност в ключовите
фигури
ЕС 1430
The priorities of the EESC during the Czech Presidency of the Council of the European Union January - June 2009
Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на Чешкото
председателство на Съвета на ЕС - януари – юни 2009 година
ЕС 1431
Life and Europe's rivers
Реките в Европа – Опазване и подобряване на водните ресурси
ЕС 1432
Supporting Europe's neighbours in building capacity for environmental policy and action
Подкрепа на трети държави, съседни на Европа за укрепване в областта на политиката за
околна среда
ЕС 1433
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PV STATUS REPORT – 2008
Доклад на Европейската комисия за енергийното бъдеще
ЕС 1434
European Competitiveness Report – 2008
Доклад на ЕС за конкурентоспособността за 2008 година
ЕС 1435
Climate for a transport change
Транспортни промени в ЕС
ЕС 1436
Effectiveness of environmental taxes and charges for managing sand, gravel and rock
extraction in selected EU countries
Ефективност на данъците свързани с екологията
ЕС 1437
Sustainable consumption and production in South East Europe and Eastern Europe, Caucasus
and Central Asia
Устойчиво потребление и продукция в Югоизточна Европа, Източна Европа, Кавказ и
Централна Азия
ЕС 1438
The pan - European environment: glimpses into an uncertain future
Издание за околната среда за 2007 година
ЕС 1439
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe – 2007
Емисиите на парникови газове и проектите на Европа за 2007 година
ЕС 1440
Energy and environment report – 2008
Доклад за енергията и околната среда
ЕС 1441
Women in European politics - time for action
Жените в политиките на Европа
ЕС 1442
Report on Competition Policy – 2007
Доклод за политиката на конкуренция за 2007 година
ЕС 1443
Manual for gender mainstreaming
Ръководство за равенство между половете
ЕС 1444
CEDEFOP:Study visits catalogue - 2009/10
Каталог
на визитите и обученията на
професионалното обучение за 2009/10 година
ЕС 1446
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

Европейския

център

за

развитие

на

11

Седмичен бюлетин

Година ІІ, Брой 14
13 април 2009 г.

CEDEFOP:Terminology of European education
Терминология на Европейския център за развитие на професионалното обучение
ЕС 1448
Corps diplomatique accrédite auprès des Communautés européennes et représentations
auprès de la Commission: Vade-mecum a l'usage du corps diplomatique/ UE, Commission
européenne
Дипломатически представителства, акредитирани в Европейския съюз и представители в
Европейската комисия. Справочник м. декември 2008 година
ЕС 1450
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