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Тема на седмицата
Георги Пирински участва в Централноевропейската среща на председателите на
парламенти
Председателят на Народното
събрание Георги Пирински участва в
Срещата
на
председателите
на
парламенти на страните от Централна
Европа,
прибалтийските
държави,
България и Румъния. Форумът, чийто
домакин бе Сенатът на Чешката
Република, се проведе на 27 септември
2008 г. в Прага. Темата на срещата
беше „Нови форми на сътрудничество
между националните парламенти в
Европейския съюз”.
Форумът
беше
открит
от
председателя на Сената на Чехия Пршемисъл Соботка в заседателната зала на Сената. С
приветствие към участниците се обърна министър-председателят на Чехия Мирек
Тополанек.
На срещата в Прага председателите на парламенти обсъдиха перспективите за понататъшната интеграция на Европа, бъдещето на Договора от Лисабон, както и
възможностите за по-тясно сътрудничество между националните парламенти в
навечерието на Чешкото председателство на Европейския съюз.
Националните
парламенти
имат
нова
отговорност по Лисабонския договор, а именно – да
преценят кои директиви и законови актове трябва
да се приемат на равнище на общността – от
Европейския съвет, от Съвета на министрите и кои
– напротив, трябва да останат в правомощията на
отделните държави, заяви в Прага Георги Пирински
пред представители на българските медии. Това е
една
нова,
много
съществена
роля
на
парламентите, защото в крайна сметка става дума
докъде преценяваме, че нашият национален
интерес и нашето законодателство предполага ние
да си взимаме решения и откъде вече действително трябва да отдадем предпочитания на
общностния интерес, подчерта председателят на Народното събрание. Той допълни, че за
тази цел изключително важно е да има много добра комуникация и взаимна
информираност с другите национални парламенти, защото всичките 27 страни сега са
изправени именно пред това предизвикателство. За повече информация натиснете ТУК
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
Изслушване на министъра по европейските въпроси, министъра на правосъдието
и зам. -министъра на вътрешните работи
На 25 септември 2008 г.
Комисията
по
европейските
въпроси проведе изслушване на
министъра
по
европейските
въпроси,
министъра
на
правосъдието и зам. -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. За повече информация натиснете ТУК

Предстоящи събития
Официална визита на делегация от ЕП в България
Във вторник,
30 септември
2008 г.,
членовете на Комисията по местно самоуправление,
регионална
политика
и
благоустройство,
подкомисията за усвояване на средствата от ЕС към
Комисията по европейските въпроси и Комисията по
бюджет и финанси ще проведат среща с Делегация
на
Комисията
по
регионално
развитие
на
Европейския парламент, водена от председателя на
Комисията г-н Херардо Галеоте. В 12:00ч същия
ден, г-н Херардо Галеоте ще направи изявление за
медиите.
Във вторник, 30 септември 2008 г., председателят на подкомисията за усвояване
на средствата от ЕС към Комисията по европейските въпроси г-н Радослав Иванов ще се
срещне с делегация на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Годишна работна програма
На 2 октомври 2008 г., Комисията по европейските въпроси ще разгледа т. 1 от
Годишната работна програма на НС за 2008 г. относно предложението за Директива за
изменение на Директива 2003/87/ЕО, установяваща схема за търговия с емисии на
парникови газове (COM (2008) 16) и т. 4 относно предложението за Директива за
насърчаване на употребата на енергия от възобновяеми източници (COM (2008) 19).
Досие на документа по т.1 от ГРП
Досие на документа по т.4 от ГРП
Народно събрание
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Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 25.09.2008 г. Комисията по транспорт и съобщения прие на първо четене
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, №80201-66, внесен от Министерски съвет на 12.08.2008 г. Законопроектът предвижда мерки,
свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и
Съвета относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на
Общността. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 717/2007 са предвидени
съответни санкции за нарушаване на неговите разпоредби. Предложени са и промени,
свързани с по-ефективното прилагане на Директива 2002/21/ЕО по отношение на
независимостта и ефективността на регулаторния орган.

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 22 до 28 септември 2008 г.
Данъчно облагане и митнически съюз
¾ Предложение за ДИРЕКТИВА .../…/EО НА СЪВЕТА от […] за определяне на обхвата
на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на
освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки
- COM(2008)575 Досие на документа
Здравеопазване и защита на потребителите
¾ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251,
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно обща позиция на Съвета
относно приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита - COM(2008)578 Досие на
документа
¾ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно защитата на животните по време
на умъртвяване - COM(2008)553 Досие на документа
Земеделие и развитие на селските райони
¾ ПЪРВИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО –
ФИНАНСОВА ГОДИНА 2007 – COM(2008)587 Досие на документа
Образование и култура
¾ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност COM(2008)566 Досие на документа
Околна среда
¾ СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея,
точка в) от Договора за ЕО, относно измененията от страна на Европейския
парламент на общата позиция на Съвета, отнасяща се до предложението за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на
Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за
търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността - ЗА
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”
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ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2
от Договора за ЕО - COM(2008)548 Досие на документа
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
¾ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251,
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета
във връзка с приемането на предложение за директива на Европейския парламент
и на Съвета за изменение на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на
организацията на работното време - COM(2008)568 Досие на документа
Институции
¾ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА
- (15-ти доклад относно „по-доброто законотворчество“, 2007 г.) - COM(2008)586
Досие на документа

Договор от Лисабон
ЕП разследва финансирането на противниците на Лисабонския договор
Европейският парламент проведе специален
дебат, на който бяха обсъдени публикации в
ирландската преса, твърдящи че Пентагонът и ЦРУ може
да са свързани с финансирането на "не"-кампанията (на
обща стойност 1.2 милиона евро) по време на
референдума в Ирландия. Мотивът за това бил, че
Европа ще стане прекалено силна. Германският
евродепутат
Даниел
Кон-Бендит
изрично
помоли
Председателя на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг да разясни този
случай, като в същото време поиска Комисията и Съвета
да предоставят повече информация по въпроса. Председателят на ЕП посочи някои
информации от написаното в ирландската преса, разкриващи наличие на сделки за
големи суми, свързани с водещите организации в "не"- кампанията и призова за
прозрачност на финансирането. "Ние не можем да позволим на Европа да бъде
навредено от хора, които искат прозрачност, но самите те не я гарантират". Дневник, 23
септември 2008 г.

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
22 - 25 септември 2008 г.
Пленарна сесия на Европейския парламент в Брюксел
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”
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22 септември 2008 г. Почит за жертвата на ЕТА, 2009 - година на иновациите
Пленарното заседание в понеделник започна с минута
мълчание в памет на жертвата на атентата в Северна
Испания.
Председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг
хвърляне на повече светлина върху финансирането на
в полза на отрицателния вот в ирландския референдум
от Лисабон. Обсъдена бе и идеята за обявяване на
година на творчеството и иновациите.

настоя за
кампанията
за договора
2009-та за

Тероризъм
По повод терористичния акт в Северна Испания Ханс-Герт Пьотеринг заяви че
"терористична атака във всяка една част на ЕС е терористична атака в целия Европейски
съюз, срещу всеки един от нас".
Европейска година на творчеството и иновациите – 2009
Евродепутати от всички групи приветстваха идеята за обявяването на 2009-та за
година на творчеството и иновациите. В доклада на Катерина Бацели (ПЕС, Гърция) се
посочва, че е важно да се обърне внимание на творчеството и иновациите и от социална
и от икономическа гледна точка. Михаела Попа (Румъния, EНП-EД) посочи, че е
необходимо да се инвестира в потенциала на хората с оглед предизвикателствата, пред
които Европа е изправена". Ану Такула (Финландия, АЛДЕ) подчерта значението на
иновациите в технологиите, както и на обмяната на най-добрите практики. В пленума
бяха обсъдени още финансовата криза, медийният плурализъм и петициите на граждани
до ЕП.
Номинирани за наградата Сахаров
Ху Джиа, Александър Козулин и Абот Аполинер Малу Малу са тримата финалисти
за тазгодишното издание на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта, с която ЕП
почита борците за демокрация и права на човека по света. Тримата финалисти бяха
избрани на съвместна среща в понеделник вечер на Комисиите по развитие и по външни
работи на ЕП измежду седем кандидати, предложени от депутатите. Победителят ще бъде
определен в средата на октомври. За повече информация натиснете ТУК

Вторник, 23 септември 2008 г.
Борба с тероризма и защита на личните данни
Централният дебат в пленума бе посветен на баланса между мерките за борба с
тероризма и защитата на личните данни. Други акценти от заседанието бяха
сигурността на мореплаването и финансовата криза.
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”
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Евродепутатите обсъдиха докладите на Розлин Льофрансоа
(ПЕС, Франция) и на Мартин Рур (ПЕС, Франция) съответно - за
борбата с тероризма и за защита на личните данни. Много депутати
подчертаха значението на общите принципи за борба с тероризма,
някои изразиха мнение, че предложенията на Европейската Комисия
отиват твърде далеч и могат да заплашат свободата на изразяване.
Има опасения, че в името на борбата с тероризма ще се наруши и
защитата на личните данни. Комисията предлага да се поставят извън
закона действия като публичното подстрекателство към тероризъм,
набирането и обучаването на терористи. Едновременно с подкрепата на тези плановете
евродепутатите искат и гаранции за спазване на човешките права. Подчертавайки
значението на европейско законодателство за превенция на тероризма, Розлин
Льофрансоа подчерта, че мерките трябва да отговарят на целите за борба с тероризма.
"Борбата с тероризма може да бъде ефективна и съразмерна, само ако утвърждава
защитата на човешките права", смята Мартин Рур.
Двата доклада бяха одобрени във вторник, 23 септември 2008 г.
Хедж фондовете и фондовете
институционалните инвеститори

с

дялово

участие

и

за

прозрачност

на

На 23 септември 2008 г., Евродепутатите гласуваха други два доклада - за хедж
фондовете и фондовете с дялово участие и за прозрачност на институционалните
инвеститори. Те обсъдиха темата за петициите до ЕП и дебатираха по мерки за сигурност
на мореплаването. За повече информация натиснете ТУК
Трети морски пакет - депутатите не са съгласни с позицията на Съвета
На 23 септември 2008 г. евродепутатите приеха на второ четене 5 доклада от
третия морски пакет, който цели да засили мерките срещу морските катастрофи и
инциденти, както и да намали последствията от замърсяването. Морската сигурност е
един от приоритети на ЕП и депутатите подкрепиха с голямо мнозинство внесените
промени в първоначалното предложение на Комисията, при все че засега не успяват до
достигнат до компромисно решение със Съвета. Депутатите се надяват, че Френското
председателство на ЕС ще успее да намери компромисна позиция по тези проблеми. Ако
това не се случи, ще се стигне до помирителна процедура (като част от процедурата по
съвместно вземане на решение) между Парламента и Съвета. Предишните два пакета за
морската сигурност (известни като Ерика I и Ерика II) бяха приети след произшествията
на корабите Ерика и Престиж, довели до огромни замърсявания на околната среда.
Третият морски пакет включва мерки в следните области:
•
•
•
•
•

създаване на система на ЕС за контрол и за информация относно движението на
корабите;
разследване на произшествия в областта на морския транспорт;
държавен пристанищен контрол; /ГРП на НС по въпросите на ЕС 2007 – т. 37/
отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия; /ГРП
на НС по въпросите на ЕС 2007 – т. 38/
проверка и преглед на кораби.

Други две предложения на Комисията от третия пакет относно задълженията на
държавата, чийто флаг носи кораба, и гражданската отговорност, са блокирани в Съвета,
поради което депутатите вкараха основните поправки по тях в другите доклади.
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”
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Приемайки ги с огромно мнозинство, те изпратиха ясен политически сигнал на Съвета, че
Парламента не е забравил тези досиета. Депутатите изразиха също така несъгласие с
позицията на Съвета, която отхвърли множество от важните поправки на ЕП на първо
четене (през април 2007 г.) и приеха голяма част от тях и на второ четене. Повече
информация за докладите относно морската политика може да намерите ТУК.

Сряда, 24 септември 2008 г.
Цените на енергоносителите
Високите цени на енергийните източници
бяха
една
от
централните
теми
на
пленарното
заседание
в
сряда.
Евродепутатите
изслушаха
по
темата
представителите на Европейската Комисия
Андрис Пилбакс и на Съвета Жан-Луи
Борло, френски министър на околната
среда и енергетиката.
Растежът на цените на петрола до преди няколко
месеца
предизвика
редица
протести
на
селскостопански и транспортни работници, на
рибари и др. Въпреки актуалния спад на цените
по всичко изглежда, че в средносрочен и дългосрочен план цените на петрола ще се
задържат високи. Сред повдигнатите въпроси по време на дискусията в пленарната зала
бяха какви мерки могат да се вземат за прекъсване на неоправдано тясната връзка между
цените на петрола и на електроенергията и как пазарите на петрол да станат попрозрачни. Представителят на ПЕС Ханс Свобода (Австрия) поиска повече действия от
страна на Комисията и Съвета за борба с обедняването на хората във връзка с високите
разходи за електроенергия. Гил Чичестър (Великобритания) от ЕНП-ЕД подчерта, че
петролната криза от 70-те години е показала, че високите цени на петрола са спрели
екстензивното потребление на енергия. Комисарят по въпросите на енергетиката Андрис
Пилбакс посочи необходимостта от реформа в енергийния сектор: "Енергийната
ефективност и енергията от възобновяеми източници са основната ни линия" , подчерта
той. За повече информация натиснете ТУК

Други теми
На 24 септември 2008 г. се проведе Тържествено заседание на Парламента с
Вселенския патриарх Вартоломей в рамките на Европейската година на междукултурния
диалог. В своята реч Негово светейшество призова за повече уважение към правата на
малцинствата и подкрепи членството на Турция в ЕС.
ЕП гласува по т.нар. трети морски пакет, като потвърди поправките, които не бяха
приети от Съвета - за задълженията на държавата, чиито флаг носи кораба и за
гражданската отговорност. Сега преговорите между евродепутатите и Съвета по тези
спорни въпроси трябва да продължат.
Евродепутатите одобриха и законодателния пакет за реформа на пазара на
електронни комуникации.
За повече информация натиснете ТУК

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

8

Седмичен бюлетин

Брой 16
29 септември 2008

Четвъртък, 25 септември 2008 г.
ЕП защитава медийния плурализъм и иска дискусия върху статута на блоговете
В
приетата
днес
резолюция за медийната
концентрация
и
плурализъм
в
ЕС
се
изразява
загриженост
относно все по-голямото
концентриране
на
собственост в областта на
медиите, което заплашва
плурализма
и
тяхната
функция като "пазител на
демокрацията".
Затова
депутатите препоръчват създаването на редакционни устави, които да
предотвратят намесата на собствениците или правителството в отразяваната
информация. Те подкрепят също така провеждането на отворени дискусии върху
статута на блоговете.
Резолюцията, която беше приета с 307 гласа "за" и 262 "против", е внесена в ЕП от
името на ПЕС, АЛДЕ и зелени/ЕСА и представлява преработена версия на доклада на
Мариан Мико (ПЕС, Естония). В нея депутатите подчертават, че пазарните механизми
сами по себе си не са достатъчни за гарантирането на плурализма на медиите и че са
необходими мерки за гарантиране на независимостта на журналистите и издателите. Те
изразяват загриженост относно все по-голямото концентриране на собственост в областта
на медиите, което "представлява заплаха за плурализма и културното многообразие". За
повече информация натиснете ТУК

Седмицата в Съвета
На 25 септември 2008 г. се проведе 2890-то заседание на Съвета по правосъдие и
вътрешни работи на ЕС. Съветът постигна политическо съгласие по Европейския пакт за
имиграцията, предложен на Съюза от френското председателство. Текстът на
предложението ще бъде представен за одобрение на Европейския съвет на 15-16
октомври 2008 г. Друга обсъждана тема бе проектодирективата за Синя карта, която цели
да привлече висококвалифицирани и образовани имигранти, които да попълнят недостига
на работна ръка в ЕС. За повече информация натиснете ТУК
На 25 и 26 септември 2008 г. в Брюксел се проведе 2891-то заседание на Съвета
Конкурентноспособност (вътрешен пазар, индустрия и изследвания). Съветът прие
заключения в областта на по-доброто регулиране, стандартизацията на иновациите,
изследванията и др. За повече информация натиснете ТУК
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Новини от Европейската комисия
√

Комисията прави оценка на състоянието на 321 европейски града

Данута Хюбнер, комисарят, отговарящ за регионалната политика, представи на 23
септември 2008 г. резултатите от градския одит, който представлява оценка на
състоянието на 321 европейски града, извършена в сътрудничество с Евростат. Одитът се
основава на 420 000 статистически данни, насочени към най-важните предизвикателства
днес, като застаряването на населението, имиграцията, жилищните условия и околната
среда. Този голям обем данни относно условията на живот в градовете представлява
важно средство в рамките на политиката на сближаване и на европейската стратегия за
растеж и заетост. По-специално новите данни ще позволят по-добро определяне на
необходимите мерки и инвестиции в зависимост от отчетените нужди. Това също така ще
позволи на градовете да определят в какво положение са спрямо другите градове и да
подобрят своите резултати в избрани области. За повече информация натиснете ТУК
√

Роуминг: Комисията предприема действия за намаляване на разходите за
изпращане на текстови съобщения и за мобилни услуги за пренос на данни
в чужбина

От следващото лято ползвателите на мобилни телефони могат да очакват значително
намаляване на разходите по изпращане на текстови съобщения от чужбина в рамките на
ЕС. На 23 септември 2008 г. Европейската комисия предложи намаляване на цената на
изпращане на текстови съобщения в роуминг с 60 % от 1 юли 2009 г. Гражданите на ЕС,
които пътуват в други държави от ЕС, би следвало да не плащат повече от 0,11 EUR за
един SMS в сравнение със сегашната средна стойност за ЕС от 0,29 EUR. Комисията също
би желала да подобри прозрачността при сърфиране в интернет и изтегляне на данни
чрез мобилен телефон в чужбина: потребителите, които са свикнали с по-евтини услуги
за пренос на данни в своята държава, следва да бъдат по-добре защитени от шокиращите
сметки за роуминг, които биха могли да възлязат на хиляди евро. Предложенията ще
бъдат внесени в Европейския парламент и Съвета, които трябва да дадат своето
одобрение, за да станат те част от законодателството. През лятото на 2007 г. ЕС намали
цените за осъществяване и приемане на повикване в чужбина (роуминг на телефонни
разговори) с 60 %. За повече информация натиснете ТУК
√

Широколентов интернет за всички европейци:
обсъждане на бъдещето на универсалната услуга

Комисията

започва

Как ЕС може да осигури предоставянето на достъп до широколентов интернет за
всички европейци — от северната част на Финландия до южната част на Италия и от
Западна Ирландия до Източна Румъния? Това е основният въпрос, повдигнат в доклад на
Комисията, представен на 25 септември 2008 г. От 2003 до 2007 г. използването на
широколентова услуга в ЕС се утрои и обхвана 36 % от домакинствата. Все пак 7 % от
населението на ЕС все още нямат интернет (30 % в селските райони). В ЕС съществуват
фрапантни разлики: в Дания, Люксембург и Белгия са обхванати 100 % от населението,
докато повече от 60 % в Румъния (75 % в селските райони) нямат широколентов достъп.
Дори в силни икономики като Италия и Германия не са обхванати съответно 18 % и 12 %
от населението в селските райони. С нарастващата важност на широколентовия интернет
във
всекидневния
живот
стратегически
инструменти
като
управлението
на
радиочестотния спектър и мобилните спътникови услуги трябва да се свържат с широко
обсъждане на универсалната услуга в телекомуникациите — „предпазна мрежа“ за
гарантиране на минимално равнище на услуги като свързване към телефонна мрежа и
базов достъп до интернет, задоволяваща основни нужди, на които пазарът не отговаря.
За повече информация натиснете ТУК
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Среща с изследователи из цяла Европа на 26 септември 2008 година по
време на организираната за четвърти път Нощ на европейските
изследователи

На 26 септември 2008 г. всички граждани на ЕС бяха поканени да се срещнат с
изследователи в над 200 европейски града по време на европейското празнично събитие
в чест на науката — Нощта на изследователите. Около 200 европейски града от Ница до
Гьотеборг, от Букурещ до Краков, в 27 страни, взеха активно участие. Тези специални
събития предоставиха на широката публика, възможността по най-различни начини да
научат повече за забавната страна на науката. За повече информация натиснете ТУК

Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
През седмицата 29 септември – 5 октомври 2008 г., дейността на Европейския
парламент ще бъде свързана с официални визити в Испания, Боливия, Косово, Украйна и
България. Делегация на ЕП ще участва в 63-та Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк.
За повече информация натиснете ТУК
Проекти на дневен ред на заседанията на комисии на ЕП
сряда 8 октомври 2008 г.
четвъртък 9 октомври 2008 г.

Предстоящи събития в Съвета
¾ 29.09.2008 - 30.09.2008 Съвет Земеделие и рибарство
¾ 29.09.2008 - 30.09.2008 Неформална среща на министрите по развитието
¾ 29.09.2008 Среща на върха ЕС - Индия
¾ 01.10.2008 - 02.10.2008 Неформална среща на министрите по отбраната
¾ 02.10.2008 - 03.10.2008 Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване
и потребителски въпроси
За повече информация натиснете ТУК

Предстоящи събития в Европейската комисия
√

Свобода, сигурност, правосъдие: Какво ще бъде бъдещето?“: Комисията
започва широко допитване до обществеността с цел да определи бъдещите
приоритети в областта на свободата, сигурността и правосъдието

Жак Баро, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за
правосъдието, свободата и сигурността, реши да започне широко допитване до
обществеността, което ще бъде взето под внимание при обсъжданията, които ще доведат
до определяне на приоритетите след 2010 г. „Отдавам голямо значение на това допитване
и на участието на гражданите в определянето на това пространство, което все още е в
процес на изграждане“ - заяви заместник-председателят Жак Баро. „Днес свободното
движение на граждани е реалност с 8 милиона граждани, които работят или живеят в
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друга държава-членка. Все още обаче остават препятствия пред признаването на
правата и сътрудничеството между властите.“ За повече информация натиснете ТУК
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