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Тема на седмицата
В Брюксел министър Калфин потвърди ангажимента на България към Грузия
Заместник министър-председателят и министър на
външните работи на Р България Ивайло Калфин участва
в заседанието на Съвета по общи въпроси и външни
отношения (СОВВО) на ЕС, което се проведе на 15
септември 2008 г. в Брюксел.
На сесията на Съвета „Общи въпроси” министрите
обсъдиха подготовката на Европейския съвет на 15 и 16
октомври и приеха първия проект за дневен ред. Съветът
прие без дискусия Заключения по юлските доклади на ЕК
за България и Румъния по Механизма за сътрудничество и верификация.
На сесията на Съвета „Външни отношения” министрите определиха Пиер Морел за
Специален представител на ЕС за кризата в Грузия. Към момента френският дипломат е
Специален представител на ЕС за Централна Азия. Пиер Морел ще представлява ЕС в
планираните по смисъла на споразумението с руската страна от 8 септември преговори в
Женева. Министрите утвърдиха детайлите по изпращането на гражданската мисия на
ЕПСО (Европейска политика за сигурност и отбрана) за наблюдение в Грузия. Тя ще се
състои от 200 души, които се предвижда да бъдат разположени до 1 октомври т.г.
Министър Калфин заяви, че България ще участва с 10-15 души и предлага фериботната
връзка България - Грузия за логистичните нужди на мисията. Българският външен
министър декларира готовността на страната ни да продължи ангажимента си към Грузия,
да участва в донорската конференция, планирана за октомври. На сесията бе потвърдено,
че сумата от 500 милиона евро за възстановяване на инфраструктурата и икономиката на
Грузия ще бъде осигурена от Европейската комисия до 2010 г.
На работния обяд министрите изслушаха главният прокурор на Международния
трибунал за бивша Югославия Серж Бремерц, който изказа положителни впечатления от
сътрудничеството си със сръбските власти. Министър Калфин изрази българската
позиция, че ЕС трябва да обсъди влизането в сила на междинно споразумение.
Министрите обсъдиха и преговорите със СТО (Световна търговска организация),
кръгът от Доха, обстановката в Сомалия и Зимбабве.
Още информация по темата:
Сайт на Съвета на ЕС
Заседания на Съвета по общи въпроси и външни отношения
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Събития в Народното събрание
Предстоящи събития
На 25 септември 2008 г. Комисията по европейските
въпроси ще проведе изслушване на министъра по
европейските въпроси, министъра на правосъдието и
министъра на вътрешните работи относно изпълнението
на мерките, произтичащи от последния мониторингов
доклад на Европейската комисия и направените в него
препоръки в областта на правосъдието и вътрешните
работи.

Законопроекти свързани с правото на ЕС
Сряда 17.09.2008г.
На 17 септември 2008 г., Комисията по земеделието и горите прие на първо
четене
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската техника, № 802-01-70, внесен от
Министерския съвет на 5 септември 2009 г. Предлаганите промени целят подобряване на
работата по прилагане у нас на Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски
трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните
системи, компоненти и обособени технически възли.
На 17 септември 2008 г., Комисията по икономическата политика прие на
първо четене Законопроект № 802-01-71 за защита на конкуренцията, внесен от
Министерския съвет на 10.09.2008 г.; Проектът на Закон за защита на конкуренцията
е насочен към прилагането на Регламент на Съвета (ЕО) № 1/2003 относно прилагането
на правилата за конкуренция, предвидени в чл.81 и 82 от Договора за създаване на
Европейската общност (Регламент (ЕО) № 1/2003), Регламент (ЕО) № 139/2004 за контрола
на концентрации между предприятия (Регламент (ЕО) № 139/2004) и Директива
2006/114/ЕО oт 12 декември 2006 за подвеждащата и сравнителна реклама (Директива
2006/114/ЕО). Комисията по икономическата политика разгледа и прие на първо
четене Законопроект № 802-01-57 за независимите оценители, внесен от
Министерския съвет на 16.07.2008 г. Проектът на Закона за независимите оценители има
за цел да създаде правна уредба на дейността на независимите оценители, като уреди
статута им, условията и реда за придобиване на правоспособност, условията и реда за
упражняване на професията, устройството, организацията и дейността на Камарата на
независимите оценители, реда за водене на регистър на независимите оценители, както
и тяхната отговорност при допуснати нарушения. Законопроектът е насочен към
усъвършенстване режима за извършване на оценки и налагане на принципите на
справедлива цена и прозрачност в сделките, свързани с държавно имущество или
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с което се въвеждат добрите

Четвъртък 18.09.2008г.
На 18 септември 2008 г. Комисията по европейските въпроси прие на първо
четене следните законопроекти:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските
изделия №802-01-64, внесен от Министерския съвет на 12.08.2008 г.
Законопроектът въвежда в българското законодателство Директива 2007/47/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 90/385/ЕИО на
Съвета относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано
с активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО на
Съвета относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането
на пазара на биоциди (Директива 2007/47/ЕО). Съгласно чл.4 на Директива
2007/47/ЕО, държавите-членки са длъжни да транспонират директивата до
21.12.2008 г.
¾ Законопроект за защита на конкуренцията № 802-01-74, внесен от
Министерски съвет на 10.09.2008 г. (Виж по-горе)
¾ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната
финансова инспекция, № 802-01-69, внесен от Министерския съвет на 3
септември 2008 г. Със законопроекта се цели създаване на режим и процедури
за прилагане на съответните разпоредби от Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96
на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място,
извършвани от контрольорите на Европейската комисия.
¾ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и
контрол на земеделската и горската техника, № 802-01-70, внесен от
Министерския съвет на 5 септември 2009 г. (Виж по-горе)
¾

На 18.09.2008 г. Комисията по транспорт и съобщения прие на първо четене
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (№ 802-0156/14.07.2008 г., внесен от Министерски съвет). Законопроектът цели пълното
транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2000/59/ЕО
на Европейския парламент и Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за
отпадъци от експлоатацията на кораби и на остатъци от товари, изменена с Директива
2002/84/ЕО. Необходимостта от предлаганите промени произтича от констатациите на
Европейската комисия, изложени в официалното и уведомително писмо за нарушение №
2007/2211 във връзка с транспонирането в българското законодателство на Директива
2000/59/ЕО. Във връзка с отправени от Европейската комисия препоръки относно
прилагането на Регламент 725/2004 на Европейския парламент и Съвета относно
подобряване сигурността на корабите и пристанищните съоръжения и Директива
2005/65/ЕО за повишаване сигурността на пристанищата в законопроекта е допълнена
разпоредбата на чл. 60а относно сигурността на корабите и пристанищата.
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Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 15 до 19 септември 2008 г.
Бюджет
¾

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 7 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008
Г. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия – COM(2008)556
Досие на документа

¾

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз - COM(2008)557 Досие
на документа

Вътрешен пазар и услуги
¾

Предложение за ДИРЕКТИВА - .../.../ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от
[…] за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за
дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на
интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването
на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези
гаранции да станат равностойни - COM(2008)544 Досие на документа

Здравеопазване и защита на потребителите
¾

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за приемане на списъка с кандидатите, който трябва да се
представи пред Съвета и Европейския парламент във връзка с предлагането на 4
членове на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата C(2008)5032 Досие на документа

¾

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането на
Регламент (ЕО) № 1830/2003 относно проследяването и етикирането на генетично
модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично
модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО - COM(2008)560
Досие на документа

Изследвания

¾

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ КЪМ
СЪВМЕСТНО ПЛАНИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ: Сътрудничество
с цел по-ефективен отговор на общите предизвикателства - COM(2008)468 Досие на
документа

Одит
¾

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ДО
ОРГАНА, КОЙТО ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТИ, ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2007 Г. – COM(2008)499 Досие на документа
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Регионална политика
¾

Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №
1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои проекти,
генериращи приходи - COM(2008)558 Досие на документа

Транспорт
¾

CЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Втори
годишен доклад за 2007 г. относно осъществяването на помощ от Общността съгласно
Регламент (ЕО) № 389/2006 на Съвета от 27 февруари 2006 г. за създаване на
инструмент за финансова подкрепа с цел насърчаване на икономическото развитие на
общността на кипърските турци - COM(2008)551 Досие на документа

Договор от Лисабон
Юнкер: Лисабонският договор може да влезе в сила през 2010 г.
Договорът от Лисабон вероятно няма да бъде ратифициран преди
европейските избори следващата година, но може да влезе в сила в началото
на 2010 г., заяви днес премиерът на Люксембург Жан-Клод Юнкер, съобщава
Агенция „Фокус".
"Не смятам, че договорът ще влезе в сила през юни, когато ще се състоят
следващите избори за Европейски парламент", каза Юнкер и допълни, че
предполага, че Лисабонският договор ще влезе в сила през януари 2010г.
За да влезе в сила договорът, който замени проекта за конституция на ЕС,
той трябва да бъде ратифициран от всички страни-членки. Но на 12 юли Лисабонският
договор бе отхвърлен на референдум в Ирландия, единствената страна, която не го
подложи на парламентарно ратифициране.
Още по темата в Dnevnik.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
15 септември 2008 г.
Комисията по "Граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред" на Европейския
парламент гласува проектодоклад за нова програма за защита на децата /ГРП по
НС по въпросите на ЕС 2008 – т. 6/ Измененията предложени от българския
евродепутат Илияна Йотова, един от докладчиците по проекта, бяха приети с голямо
мнозинство. Проектодокладът засяга създаването на многогодишна програма за
насърчаване на по-безопасното използване на Интернет и други технологии, особено от
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деца, и борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение в онлайн средите. За
постигане на тази цел програмата ще се фокусира върху практическа помощ за крайните
потребители, особено деца, родители, настойници и възпитатели. За програмата има
предвиден бюджет от 55 мнл евро за периода 2009-2014 г.

18 септември 2008 г.
Евродепутатите за един от най-големите научни експерименти в историята
Изследвания и иновации
Какво ще покаже големият експеримент?
Големият адронен колайдер - до преди седмица този заплетен
термин звучеше като плод на фантазията на автор на
научнофантастичен роман. Днес целият свят говори за него. Наймощният в света ускорител на елементарни частици бе пуснат в
действие на 10 септември в европейския изследователски център
CERN в Швейцария. ЕС е един от основните партньори в проекта.
Идеята на най-големия научен проект в света е чрез експерименти с
елементарни частици да бъде потърсен отговор на много въпроси,
свързани с възникването на Вселената.
В CERN членуват 18
държави от ЕС, в това число и България, както и Швейцария и
Норвегия. За мнението на някои евродепутати, изразени на 18
септември 2008 г., натиснете ТУК.

Седмицата в Съвета
15 - 16 септември 2008 г.
На 15 и 16 септември 2008 г. в Брюксел се проведе 2888-то и 2889-то заседания
на Съвета по общи въпроси и външни отношения.
На заседанието, в частта общи въпроси, Съветът прие обща позиция относно
проекта за Директива относно условията на труд за временни работници и относно
изменение на Директива 2003/88/EО относно някои аспекти на организацията
на работното време, както и обща позиция с оглед приемането на Регламент относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви
79/117/EИО и 91/414/EИО на Съвета. Тези текстове ще бъдат изпратени на
Европейския парламент за второ четене, в съответствие с процедурата за съвместно
вземане на решения. Съветът реши да се създаде координационно звено в Брюксел, с цел
да се улесни готовността и оперативното действие на държавите членки на ЕС в подкрепа
на Резолюция 1816(2008) на ССООН относно положението в Сомалия, и по-специално
във връзка с пиратските актове, извършени край бреговете й.
Съобщение от заседанието на Съвета по общи въпроси
В частта външни отношения, Съветът приветства постигането на съгласие
относно изпълнението на плана от 12 август във връзка с конфликта в Грузия /виж
„Тема на броя”/, постигнато в Москва и Тбилиси на 8 септември 2008 г. Външните
министри определиха Пиер Морел за специален представител на ЕС в Грузия и призоваха
Комисията да подготви в най-кратки срокове донорска конференция с цел да се помогне
възстановяването на грузинската икономика. Съветът приветства сключеното на 11
септември 2008 г. политическо споразумение между партиите в Зимбабве и изрази
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готовност да приеме мерки за икономическа подкрепа на страната, но отложи
решението за отмяна на санкциите.
Съобщение от заседанието на Съвета по външни отношения

Новини от Европейската комисия
√

Започва своята работа Европейският институт за иновации и технологии
(ЕИТ)

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) — водещата
инициатива на ЕС за насърчаване на иновациите в Европа, отбелязва началото на
дейността
си
с
първото
заседание
на
неотдавна
назначения
управителен
съвет. Заседанието се проведе на 15 септември 2008 г. в Будапеща, където е
разположено седалището на института. То беше предхождано от тържествено откриване,
като сред гостите бяха унгарският министър-председател Ференц Дюрчани,
председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу и комисарят за образованието,
обучението, културата и младежта. За повече информация натиснете ТУК
√

Среща на върха насърчава поемането на съвместен ангажимент за подоброто приобщаване на милиони роми

На 16 септември 2008 г. Европейската комисия отбеляза началото на първата
среща на върха на равнището на ЕС, посветена на подобряване на положението на
ромските общности в рамките на целия Европейски съюз. Тази проява, която се провежда
в Брюксел, има за цел да насърчи поемането на съвместен ангажимент от страна на
национални и европейски представители, както и от представители на гражданското
общество за справяне с широко разпространената дискриминация и изолация, с които се
сблъскват милиони европейци от ромски произход. За повече информация натиснете ТУК
√

Комисията предлага разширяване на програмата за предоставяне на
хранителни помощи на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз

На 17 септември 2008 г. Европейската комисия предложи подобряване на
действащата програма за предоставяне на хранителни продукти на най-нуждаещите се
лица в Европейския съюз чрез увеличаване на бюджета с две трети до почти
500 милиона EUR от 2009 г. и разширяване на гамата от продукти, които могат да бъдат
заделяни. Схемата, чиято първоначална цел бе да предоставя излишните запаси от
земеделски продукти (интервенционни запаси) на нуждаещите се, е изменена в средата
на деветдесетте години на миналия век, така че при определени обстоятелства
интервенционните запаси да могат да бъдат допълвани с покупки на пазара. Сега, когато
излишните запаси са изключително оскъдни и няма вероятност те да се увеличат в
обозримо бъдеще, новата схемата би следвало да даде възможност за редовно допълване
на оставащите интервенционни запаси с покупки от пазара. Държавите-членки ще
избират хранителните продукти, а плановете за тяхното предоставяне ще се приемат за
тригодишни периоди. Хранителните продукти и в бъдеще ще се предоставят в
сътрудничество с благотворителни организации и местните социални служби. С плана за
2010—2012 г. финансирането ще работи по схемата - 75 процента от бюджета на ЕС, 85
процента в областите, финансирани от Кохезионния фонд. С плана за 2013—2015 г.
съфинансирането ще бъде разделено наполовина, като от бюджета на ЕС ще бъдат
предоставени 75 процента за регионите, които получават финансиране от Кохезионния
фонд. Комисията приема, че увеличаването на бюджета е необходимо, тъй като
растящите цени на хранителните продукти се отразяват неблагоприятно върху
сигурността на прехраната на нуждаещите се и водят до повишаване на разходите по
предоставяне на хранителни помощи. През 2006 г. над 13 милиона граждани на ЕС са се
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възползвали от тази схема за предоставяне на помощ. Преразгледаната програма би
следвало да заработи от 2010 г. За повече информация натиснете ТУК
√

Обща политика
Комисията

в

областта

на

рибарството:

Междинен

преглед

на

На 17 септември 2008 г. Европейската комисия утвърди документ, представен от
г-н Джо Борг, комисар по морско дело и рибарство, анализиращ успехите и слабите места
на функционирането на Общата политика в областта на рибарството след реформата от
2002 г. Членовете на Комисията бяха единодушни, че с пакета от реформи от 2002 г. е
постигнат доста голям напредък в подобряването на управлението на рибарството в ЕС,
но продължават да съществуват редица предизвикателства. Взимането на недалновидни
решения и безотговорните действия на определени части от риболовната индустрия
продължават да ощетяват онези рибари, които работят за общото благо. Това доведе до
порочен кръг, който подкопава както екологичното равновесие на океаните ни, така и
икономическата рентабилност на сектора. Затова Комисията предлага незабавно да се
направи изчерпателен преглед на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), за
да се подготви почвата за основна реформа на институционалната рамка на управлението
на европейското рибарство. За повече информация натиснете ТУК
√

Предложение на ЕС за защита на животните призовава за промени в
начините на умъртвяване на телета, прасета, птици и друг добитък.

По новите правила, приети на 18 септември 2008 г., кланиците ще трябва да
наблюдават животните след като ги зашеметят, за да гарантират, че те не са се събудили,
преди да бъдат убити. Всяка година в ЕС биват заклани за месо близо 360 милиона
прасета, овци, кози и едър рогат добитък, както и няколко милиарда птици. Други 25
милиона животни биват убити за тяхната кожа, а люпилните убиват около 330 милиона
мъжки пилета на еднодневна възраст. През последните години птичият грип и шапът
доведоха до принудителното премахване на милиони други животни. За повече
информация натиснете ТУК
√

Комисията възнамерява да използва пълния потенциал на езиците

На 18 септември 2008 г. Европейската комисия прие съобщение, озаглавено
„Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност“, в което ползваните езици
се разглеждат в по-широкия контекст на социалното сближаване и просперитета. Чрез
интегрирането на многоезичието в редица политики и дейности на Европейския съюз това
съобщение цели да отрази реалността на един Европейски съюз с над 490 милиона
граждани, различни чуждоезикови умения и различни нужди. За повече информация
натиснете ТУК
√

Четиригодишен план за действие и създаване на европейски алианс
относно наркотиците в подкрепа на борбата срещу употребата на
наркотици в Европа

На 18 септември 2008 г. Комисията одобри „План за действие на ЕС за борба
срещу наркотиците за 2009—2012 г.“, в който се предлага широкомащабни мерки за
засилване на сътрудничеството в Европа с цел намаляване на отрицателните последици
от употребата на наркотици и премахване на престъпленията, свързани с наркотици. Тези
мерки включват също така създаване на Европейски алианс относно наркотиците, който
има за цел да намали вредите, нанесени на обществото от наркотиците. Чрез
Европейския алианс относно наркотиците Комисията отправя също така призив към
правителствените органи, социалните служби и благотворителните организации да
работят в партньорство. За повече информация натиснете ТУК
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Правила в областта на далекосъобщенията: процедури за нарушение
срещу Италия, България и Румъния във връзка с единния европейски
номер „112“ за спешни телефонни повиквания

В нова серия от процедури за нарушение на правилата на ЕС в областта на
далекосъобщенията Европейската комисия, в качеството си на пазител на договорите, на
18 септември 2008 г. реши да открие процедура срещу Италия във връзка с
ефективността на единния европейски номер „112“ за спешни повиквания. Комисията
реши също така да заведе иск срещу България и Румъния в Съда на Европейските
общности заради липсата на достъп до номер „112“ и невъзможността да се определи
местоположението на лица, повикващи номер „112“, но отложи изпълнението на това
решение с три месеца, за да им даде последен шанс за приемане на необходимото
законодателство. За повече информация натиснете ТУК
√

20 „най-добри европейски дестинации“ (EDEN) предлагат вече условия за
първокласен и устойчив туризъм

На 18 септември 2008 г. по повод седмия Европейски форум за туризъм заместникпредседателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген отличи двадесет селища със
званието „най-добра местна дестинация за нематериално културно наследство в Европа“.
Наградите „Най-добра европейска дестинация“ служат за популяризирането на
туристически дестинации, където търговският успех върви ръка за ръка със социалната и
културната устойчивост, както и с устойчивостта на околната среда. За повече
информация натиснете ТУК
√

Първият конкурс на ЕС за професионални умения подчертава недостига на
квалифицирана работна ръка на европейския пазар на труда.

Повече от 400 млади хора от 30 страни участваха в конкурса EuroSkills 2008, открит за
студенти и наскоро завършили професионални училища и програми за обучение.
Събитието се проведе в Ротердам между 18 и 20 септември 2008 г. и бе посетено от
приблизително 40 000 души. Десетки професии бяха представени - от традиционни
занаяти като дърводелство и зидарство до области на информационните технологии като
роботика и уеб дизайн. Всички тези професии изпитват нужда от повече квалифицирани
работници, които не е лесно да бъдат открити на съвременния пазар на труда. За повече
информация натиснете ТУК

Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
понеделник - четвъртък, 22-25 септември 2008 г.
Втората септемврийска пленарна сесия на Европейския парламент (22-25
септември) ще се проведе по изключение в Брюксел, а не както беше предварително
планувано в Страсбург. По-важните теми, които ще бъдат обсъдени са: координация на
ниво ЕС при разпределението на радиочестотите, електронни комуникации - подобра защита на правата на потребителите, борба със затлъстяването от найранна възраст, защита на редакционната независимост и плурализма на
медиите. На 22 септември председателят на ЕП Hans-Gert Pöttering ще обяви за приета
писмена декларация относно борбата срещу трафика на деца. Българският депутат от
ЕП Маруся Любчева (ПЕС) е сред вносителите на декларацията.
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ЕП предлага 23 август за Европейски ден на жертвите на сталинизма и
нацизма. На пленарната сесия на ЕП ще бъде приета (след като вече е събрала
необходимия брой подписи) писмена декларация с предложение за обявяването на 23
август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма
и нацизма.
За повече информация натиснете ТУК
вторник, 23 септември 2008 г.

Дебат в пленума по финансовата криза

Как да се реагира на финансовата криза? Колко сигурни са
спестяванията, ипотеките и инвестициите? Това ще бъдат основните
теми на специалния парламентарен дебат, насрочен за сряда 24
септември, посветен на финансовата криза.
Лошите новини около финансовата криза не стихват, през последните
няколко седмици станахме свидетели на поредните сривания в банки,
застрахователни и ипотечни дружества. Според някои анализатори
кризата може да се превърне в най-мащабната в историята след
голямата криза през 1930 година.
Дискусиите в Европейския Парламент

Дневен ред на пленарната сесия, 22-25 септември 2008 г.
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)
понеделник, 22 септември 2008 г.
Комисия по правни въпроси
Проект на дневен ред
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Проект на дневен ред
Комисия по заетост и социални въпроси
Проект на дневен ред
Комисия по икономически и парични въпроси
Проект на дневен ред
Комисия по бюджети
Проект на дневен ред
Комисия по външни работи
Комисия по развитие
Проект на дневен ред на общото заседание
вторник, 23 септември 2008 г.
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Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Проект на дневен ред
четвъртък, 25 септември 2008 г.
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Проект на дневен ред

Предстоящи събития в Съвета
четвъртък – петък, 25-26 септември 2008 г.
На 25 и 26 септември 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2890-то заседание на
Съвета по правосъдие и вътрешни работи.
четвъртък – петък, 25-26 септември 2008 г.
На 25 и 26 септември 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2891-то заседание на
Съвета
по
конкурентоспособност
(вътрешен
пазар,
промишленост
и
изследвания). За повече информация натисни ТУК
Предстоящи заседания на Съвета на ЕС

Предстоящи събития в Европейската комисия
√

Широколентови услуги: Комисията провежда консултации по регулаторна
стратегия за насърчаване създаването на високоскоростни мрежи за
достъп от следващо поколение в Европа

Европейската комисия започна обществено допитване относно регулаторните
принципи, които ще се прилагат в държавите-членки на ЕС по отношение на
широколентовите мрежи за достъп от следващо поколение. Тези мрежи, основани на
оптични влакна, позволяват пренос на данни няколко пъти по-бърз от този, който е
възможен в момента при традиционните мрежи от медни проводници. Мрежите от
следващо поколение имат за задача да доставят съдържание с висока разделителна
способност (като телевизия с висока разделителна способност) и интерактивни
приложения. Целта на общата регулаторна рамка за мрежите за достъп от следващо
поколение е да укрепи съгласуваното третиране на операторите в ЕС и по този начин да
осигури необходимата за инвестиране предсказуемост в областта на регулирането.
Комисията провежда консултациите въз основа на проекта за препоръка, адресирана към
регулаторните органи на 27-те държави-членки на ЕС, който предлага определения за
хармонизирани категории от регулирани услуги, условия за достъп, нива на
възвръщаемост и подходящи рискови премии. Общественото допитване ще бъде открито
до 14 ноември 2008 г. След това Комисията ще финализира препоръката, вземайки
предвид получените мнения и се очаква да я приеме официално през 2009 г.
За повече информация натиснете ТУК
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Инициативи на ЕС
Стратегическият избор на младите европейци: публична консултация в ЕС за
бъдещето на младежката политика
Днес Европейската комисия открива онлайн публична
консултация за посоката в бъдещото развитие на младежката
политика на ЕС. Тази година се навършват 20 години откакто
има младежка политика, а консултацията ще подпомогне
Комисията в оценката на постиженията на европейското
сътрудничество в сферата на младежта от 2000 г. насам. През
идните няколко месеца ще бъдат определени и новите цели на
инциативата за следващите десет години. За повече информация натиснете ТУК
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