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Тема на седмицата
ЕС прие условията на Клаус за Лисабонския договор

Ръководителите на държавите-членки на ЕС приеха да
включат поправката, поискана от Чехия, за да ратифицира
Лисабонския договор, съобщи БГНЕС. Текстът, предложен от
президента Вацлав Клаус, е бил приет във варианта на
Швеция, която в момента е ротационен председател на ЕС,
съобщи говорителят на правителството в Прага Роман Пророк.
Договорът от Лисабон беше одобрен от двете камари на парламента на Чехия, но
президентът Вацлав Клаус поиска допълнителни гаранции от Европейския съюз по
Хартата за основните човешки права, както това стана с Великобритания и Полша.
Според шведски дипломат, ръководителите на 27-те приели с аплаузи
съобщението за одобрената поправка. Този вариант на споразумение няма да наложи нов
кръг ратификации на Лисабонския договор в останалите държави-членки и отговоря на
искането на чешкия президент Вацлав Клаус, съобщи председателстващият заседанието
на Европейския Съвет премиер на Швеция Фредерик Райнфелд.
"Този протокол ще бъде изготвен и приет на по-късен етап - когато Лисабонският
договор вече ще е действащ. Така че сега вече самият Вацлав Клаус и тези среди в
Чехия, които държат на това условие, имат интерес да завършат по-бързо ратификацията
на договора от Лисабон - защото протоколът може да влезе в сила само след
него", обясни Райнфелд.
По този начин бе премахната и последната пречка пред завършването на
ратиефикацията на новия европейски договор. С него се създават постовете на президент
на ЕС и на върховен представител по външната политика, както и се разширяват
правомощията на ЕП.
Европейските лидери договориха и друга от основните теми на срещата си мерките в борбата с промените в климата ТУК .
Главният проблем е как 27-те държави-членки да си поделят финансовата тежест
за намаляването на вредните емисии в развиващите се страни.
Девет централно и източноевропейски държави, сред които е и България, искат
финансовото бреме за тях да е съобразено с по-ниските им икономически възможности.
Заключения на председателството от Европейския съвет в Брюксел 29-30 октомври 2009г.
Източник:europa.bg
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На 27 октомври 2009г., председателят на Народното
събрание Цецка Цачева присъства на откриването на
изложбата „20 години в 60 снимки”, посветена на
годишнината от вдигането на Желязната завеса.

Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 28 октомври 2009 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, прие
на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи, № 902-01-20, внесен от Министерски съвет на 23.09.2009 г.
Законопроектът се подготвя за внасяне в зала за второ четене.
На 29 октомври 2009г. Комисията по културата, гражданското общество и
медиите,прие на второ четене Общ законопроект на приетите на първо четене
Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, Вх. №
954-01-10 и № 954-01-11, внесени от Павел Димитров и Даниела Петрова на 27.08.2009
г. В законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, Вх.
№ 954-01-11 се предвижда привеждане на българското законодателство в съответствие с
Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно износа на
паметници на културата, който кодифицира неколкократно изменяния Регламент (ЕИО) №
3911/92 на Съвета от 9 декември 1992 г. относно износа на паметници на културата, с
оглед постигане на яснота и рационалност.

Новини от България свързани с ЕС
България е усвоила 20% от средствата по ИСПА за околната среда
за 8 години
През последните 8 години Европейският съюз е отделил най-голямо
внимание и средства за околната среда в България, но страната ни е
усвоила около 20% от средствата по ИСПА. „Ако се окаже, че те са
изразходвани неправомерно, то България ще трябва да плаща тежки
санкции", заяви депутатът от ГЕРБ Искра Фидосова.
По-рано през деня Нона Караджова, министър на околната среда и водите, заяви,
че „в министерството, водено от министър Чакъров и вероятно подкрепяно от
коалиционните партньори, се е водела политика на тотално погазване на нашите
ангажименти, които сме поели с договора за присъединяване към ЕС", допълва агенция
„Фокус".
„В земята са заровени над 700 млн.лв за абсолютно никому ненужни проекти, без
да има изисквания по европейско законодателство, поясни тя. В момента тече проверка
на Сметната плата по случая, а редица проекти са дадени на икономическата полиция.
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България е уведомила НАТО и ЕС за изтичането на информация от
ДАНС
България е предприела необходимото, за да уведоми партньорите си
от НАТО и ЕС за случващото се с изтичането на секретна информация от
ДАНС, съобщи председателят на Държавната комисия по сигурността на
информацията Цвета Маркова за БНР.
Маркова коментира още, че публикуваната секретна информация в интернет по
никакъв начин не застрашава нито националните интереси, нито ангажиментите на
България в НАТО.
"От онова, което излезе, поне тези 26 страници, които се публикуваха, не
съществува информация от естество, която да застрашава националния суверенитет.
Трябва да бъде ограничен обемът на информацията, която носи гриф. Формално,
поставяйки гриф върху неща, които вестниците печатат от месец и от година, допускаме
вероятността това, което е една публична информация, формално да премине вече под
режима на класифицираната информация. Факт е, че това, което излезе в тези 26
страници, аз лично поне не видях нещо - информация, събития, факти, лица, за които не
бях чела преди това. Законодателят е преценил, че няма значение за степента на
обществената опасност дали тайните ги издава завеждащата регистратура или бивш или
настоящ министър-председател, така че наказанието е знаково във всички случаи, в
които по безспорен начин се установи извършването на престъпление", заяви
председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията.
Източник:europa.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
 Сряда, 28.10.2009г.
Нов парламентарен мандат, нова Европейска Комисия
José Barroso бе утвърден от ЕП за втори мандат начело на
Европейската Комисия на 16 септември. Сега наред са държавите
членки, които трябва да издигнат кандидати за новия състав на ЕК.
Парламентът се подготвя за предстоящите изслушвания на
номинираните за еврокомисари. ТУК
Допълнителна информация :
Контрол на ЕП над Комисията и Съвета
Из правилника за дейността на ЕП. Избор на ЕК
Из правилника / Насоки за одобрението на ЕК
Избор на Barroso
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Подготовка за срещата на върха по климата в Копенхаген
Броени седмици остават до срещата на ООН по
климатичните промени, която ще се проведе между 7 и 18
декември в датската столица. Евродепутати от парламентарните
комисии по екология и промишленост са във Вашингтон, за да
разговарят с американските си партньори. Тази седмица лидерите
на ЕС ще подготвят обща позиция на Съюза за конференцията в Копенхаген. ЕС цели да
намали емисиите с 20 на сто до 2020 година, но е готов да вдигне целите си до 30 на сто,
ако се включат и страни като САЩ и Китай. ТУК
Допълнителна информация :
Съобщение за пресата на английски
Пресконференция на Jo Leinen
Страницата на срещата в Копенхаген
Международни усилия за борба с измененията на климата
 Четвъртък, 29.10.2009г.
Róża Thun за събитията в Полша преди 20 години : "Дори в ареста,
бях свободен човек"
"Дори и арестувана, аз бях свободен човек" спомня си бившата
дисидентка от "Солидарност" и настоящ евродепутат от Полша Róża Thun.
В интервюто, което Ви предлагаме, тя обяснява защо не обича израза
"падане на Берлинската стена" и разказва за демократичните промени в
Полша преди 20 години. ТУК
Допълнителна информация :
Róża Thun
 Петък, 30.10.2009г.
Конференция в ЕП - 70 години от пакта "Молотов-Рибентроп"
Тази година се навършват 70 години от пакта "МолотовРибентроп" между Хитлерова Германия и Съветския Съюз за
поделяне на Източна Европа. По този повод парламентите на
Балтийските републики организираха конференция в Европейския
Парламент. "Сега живеем в различна Европа и нейната същност
трябва да бъде солидарността", подчерта в словото си на форума
председателят на ЕП Jerzy Buzek. ТУК
Допълнителна информация :
Август 1989 : Балтийската верига и промените в Полша
Събитията на унгаро-австрийската граница от юни 1989 година - 20 години по-късно
1989 : година на революции
Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета
Защита на правата на обвиняемите лица в ЕС
Утвърждаването
на
правата
на
заподозрените
и
обвиняемите лица в наказателните производства следва да се
Народно събрание
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извършва стъпка по стъпка. За тази цел на 23 октомври министрите на правосъдието на
държавите-членки на ЕС постигнаха съгласие по резолюция, очертаваща общите
минимални стандарти, които да се прилагат в целия Съюз.
Все повече европейци пътуват, учат и работят извън своите страни по произход.
Това означава, че ако се окажат страни по наказателни производства, вероятността това
да стане в друга държава-членка е по-голяма, отколкото в миналото. Срещу тях може да
бъде повдигнато наказателно обвинение, но те може да не говорят или разбират езика,
използван от съдебните органи. В такива случаи достъпът до преводач и преводът на
основните процедурни документи са от решаващо значение.
Представянето на предложение за гарантиране на правото на устен и писмен
превод е първа стъпка, която следва да доведе до въвеждането на поредица от нови
мерки. На срещата от 23 октомври 2009г. беше постигната договореност по този въпрос.
Други права, които изискват специална защита, включват правото на правна помощ и
правото на уведомяване на поне едно друго лице и на компетентните консулски органи,
когато някой бъде лишен от свобода.
Всички държави-членки са страни по Европейската конвенция за правата на
човека, която обхваща процедурните права на заподозрените или обвинените в
престъпление лица. Прилагането на тези права на цялата територия на стария континент
обаче не е последователно. Целта на тези по-нататъшни действия не е единствено да
бъде защитена личността, но и да се гарантира, че държавите-членки имат доверие една
на друга по отношение на системите си на наказателно правосъдие, като по този начин се
отвори път за по-ефективно сътрудничество в тази област.
За повече информация:
Съобщение на Съвета за печата (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета
Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия
Данъкоплатците си връщат един милиард евро
Над 1 млрд. евро от средствата на ЕС за финансиране на
регионите ще бъдат получени обратно тази година.
ЕС отделя 35 % от общия си годишен бюджет за
финансиране на регионалното и социалното развитие. По-голяма
част от парите се дават на управлявани от държавите програми
за подпомагане на по-бедните региони.
Тези програми често включват най-различни проекти, като
например строеж на железопътни мрежи и детски ясли,
обучаване на работници или подпомагане на малки предприятия. ТУК
Повече по темата:
Регионални „рецепти“ за успех
Намаляване на регионалните различия в ЕС и по света
Лобирането в ЕС в центъра на вниманието
Като част от стремежа към по-голяма прозрачност на процеса на
вземане на решения в ЕС, през 2008 г. Комисията създаде регистър,
който трябва да включи всички представители на интереси Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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събирателно понятие за всички, които се опитват да повлияят върху изготвянето на
политиките. ТУК
Повече по темата:
Повече прозрачност на законодателния процес на ЕС
Историята на ЕС само с едно щракване на мишката
На 16 октомври книжарницата EU bookshop представи своята
цифрова библиотека, в чиято онлайн колекция вече може да бъде
открит всеки документ, публикуван от ЕС от 1952 г. насам впечатляващите
на
брой
110
000
публикации.
Така,
с
новодобавените архиви, цифровата библиотека съдържа повече от
12 милиона сканирани страници на 50 езика.
Един от най-старите документи в библиотеката е реч, изнесена през септември
1952 г. от Жан Моне, водеща фигура в зората на Европейската интеграция, пред Общата
асамблея - предшественик на днешния Европейски парламент.ТУК
Повече по темата:
Историята, културата и изкуството стават цифрови
Източник: Страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС
Фотоконкурс отбелязва 20-а годишнина от падането на Берлинската стена
"Снимка през Стената" е името на фотоконкурса,
обявен от Информационния център "Европа Директно" в
София.
Срокът за участие e 30 ноември 2009 г.
Екипът на фотоконкурса, организиран от "Европа
Директно" - София, съвместно с Портал ЕВРОПА,
Центъра за модернизиране на политики и Европейския
институт, би искал да повиши обществения интерес към
темата за миналото и бъдещето на Европа и ценностите
на демокрацията и свободата.
Берлинската стена е болезненият физически образ на „Желязната завеса”, която
разделяше Европа и символично, и идеологически, и политически от края на Втората
световна война до края на Студената война.
Вижте всички подробности ТУК .
Източник:europa.bg

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 26.10.- 30.10.2009 г.
Бюджет
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно
преразглеждането на многогодишната финансова рамка (2007—2013 г.) Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Финансиране на проекти в областта на енергетиката в контекста на Европейския
план за икономическо възстановяване - Предложение за РЕШЕНИЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ
И
НА
СЪВЕТА
за
изменение
на
Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната
дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната
финансова рамка - COM(2009)600 Досие на документа
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията COM(2009)602 Досие на документа
Вътрешен пазар и услуги
⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО,
2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и
2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския банков орган,
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и
Европейския орган за ценни книжа и пазари - COM(2009)576 Досие на документа
⇒ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ОБЩНОСТИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - Рамка на ЕС за трансгранично
управление на кризи в банковия сектор - COM(2009)561 Досие на документа
Енергетика
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно финансова помощ от Общността
за извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ „Козлодуй“ -Програма
„Козлодуй“ - COM(2009)581 Досие на документа
Здравеопазване, защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни за
периода 2009 - 2013 г. - COM(2009)569 Досие на документа
Изследвания
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на
Европейската общност на Споразумението за научно и техническо сътрудничество
между Европейската общност и правителството на Фарьорските острови,
асоцииращо Фарьорските острови към Седмата рамкова програма на Европейската
общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности (2007—2013 г.) - COM(2009)566 Досие на документа
Икономически и финансови въпроси
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ
на Босна и Херцеговина - COM(2009)596 Досие на документа
Информационно общество и медии
⇒ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Публично-частно партньорство за бъдещия интернет - COM(2009)479
Досие на документа
Околна среда
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която да
бъде приета от името на Европейската общност във връзка с предложенията за
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изменение на приложения II и III към Протокола относно специално защитените
територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието (Протокол SPA/BD)
към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в
Средиземноморието (Конвенцията от Барселона) на шестнадесетата среща на
договарящите страни- COM(2009)585 Досие на документа
Персонал и администрация
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно функционирането
на системата на Европейските училища през 2008 г. - COM(2009)598 Досие на
документа
Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на
трети държави или лицата без гражданство като лица, на които е предоставена
международна закрила, и относно съдържанието на предоставената закрила COM(2009)551 Досие на документа
⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на
международна закрила в държавите-членки - COM(2009)554 Досие на документа
Предприятия и промишленост
⇒ СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Програма за действие за намаляване на административните тежести в ЕС Планове
за намаляване по сектори и действия за 2009 г. - COM(2009)544 Досие на
документа
⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно
радиосмущенията (електромагнитната съвместимост), предизвикани от моторните
превозни средства - COM(2009)546 Досие на документа
Регионална политика
⇒ ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА СТРУКТУРНА
ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (ИСПА), 2008 г. - COM(2009)590 Досие на
документа
Транспорт
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на споразумение между
Европейската общност и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение между
Европейската общност и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване COM(2009)615 Досие на документа
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно
практическото прилагане на директивите за здравословни и безопасни условия на
труд — Директива 93/103/ЕО (риболовни кораби) и Директива 92/29/ЕИО
(медицинско обслужване на борда на плавателните съдове) - COM(2009)599 Досие
на документа
Търговия
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⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - 27-ми годишен доклад
относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на Общността
(2008 г.) - COM(2009)573 Досие на документа
⇒ Годишен доклад за 2008 година относно изпълнението на Регламент (ЕО) №
953/2003 на Съвета от 26 май 2003 година за предотвратяване на търговското
отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства - COM(2009)574
Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
24.10.2009 г. L 279
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1003/2009 на Комисията от 23 октомври 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕО) № 1004/2009 на Комисията от 23 октомври 2009 година относно
издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за
подпериода октомври 2009 г. с Регламент (ЕО) № 327/98.
РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 22 октомври 2009 година за назначаване на членове на
групата за диалог между заинтересованите страни в областта на общественото
здраве и защитата на потребителите, създадена с Решение 2007/602/ЕО.
ПРЕПОРЪКИ
 Препоръка на Комисията от 19 октомври 2009 година относно процедурите за
данъчни облекчения във връзка с данъка, удържан при източника.
27.10.2009 г. L 280
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1008/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕО) № 1009/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009
за 2009/10 пазарна година.
 Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008
на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и
премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.
 Регламент (ЕО) № 1011/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за
определяне на коефициентите на обезценяване, приложими за счетоводната 2010
година при закупуването на селскостопански продукти при интервенция.
Народно събрание
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Регламент (ЕО) № 1012/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за
определяне на лихвените проценти за отчетната 2010 година на ЕФГЗ, които да се
прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните
мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите.
Регламент (ЕО) № 1013/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за
изменение и коригиране на Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по
отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на
тарифни квоти.
Регламент (ЕО) № 1014/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за забрана
на риболова на херинга във водите на ЕО и международните води от зони Vb, VIb и
VIaN от страна на съдове под флага на Франция.
Регламент (ЕО) № 1015/2009 на Комисията от 26 октомври 2009 година за забрана
на риболова на берикс във води на Общността и във води, които не са под
суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XII и XIV от страна на съдове под флага на Португалия.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 година за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от
кораби и налагане на санкции при нарушения.
РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 26 октомври 2009 година за изменение на Решение
2008/359/ЕО за създаване на Група на високо равнище по въпросите на
конкурентоспособността
на
селскостопанската
и
хранително-вкусовата
промишленост с цел удължаване на срока на неговото действие.
28.10.2009 г. L 281
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1016/2009 на Комисията от 27 октомври 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕО) № 1017/2009 на Комисията от 27 октомври 2009 година относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009
за 2009/10 пазарна година.
РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 26 октомври 2009 година за освобождаване на
Обединеното кралство от определени задължения за прилагане на Директива
66/402/ЕИО на Съвета по отношение на Avena strigosa Schreb. (нотифицирано под
номер C(2009) 8038).
АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС
 Обща позиция 2009/787/ОВППС на Съвета от 27 октомври 2009 година относно
временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския
съюз.
 Обща позиция 2009/788/ОВППС на Съвета от 27 октомври 2009 година за налагане
на ограничителни мерки срещу Република Гвинея.
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29.10.2009 г. L 282
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1018/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕО) № 1019/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година за
одобрение на минимални промени в спецификацията на наименование, вписано в
Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски
указания (Pouligny-Saint-Pierre (ЗНП)).
 Регламент (ЕО) № 1020/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета
относно торовете с цел привеждане на приложения I, III, IV и V към него в
съответствие с техническия прогрес (1).
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/134/ЕО на Комисията от 28 октомври 2009 година за изменение на
Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел
адаптиране към техническия напредък на приложение III към нея.
РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 26 октомври 2009 година за определяне на позицията на
Общността относно решение на управляващите органи към Споразумението между
правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за
координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис
оборудване, отнасящо се до преразглеждане на спецификациите за компютърни
монитори, включени в част II от приложение В към споразумението.
ПОПРАВКИ
 Поправка на Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията от 29 юни 1995 г. относно
определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) №
1766/92 на Съвета за предоставяне на възстановявания при износ на зърнени
култури и мерките, които е необходимо д се предприемат в случай на затруднения
във функционирането на пазара на зърнени култури (ОВ L 147, 30.6.1995 г.)
(Специално издание 2007 г, глава 3, том 17, стр. 97).
30.10.2009 г. L 283
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1021/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕО) № 1022/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
изменение на регламенти (ЕО) № 1738/2005, (ЕО) № 698/2006 и (ЕО) № 377/2008
по отношение на Международната стандартна класификация на професиите
(ISCO).
 Регламент (ЕО) № 1023/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета
относно статистическите данни на Общността за информационното общество.
 Регламент (ЕО) № 1024/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
разрешаване и отхвърляне на дадени здравни претенции за храните, които се
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отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на
децата.
Регламент (ЕО) № 1025/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
отхвърляне на здравни претенции за храните, различни от тези, които се отнасят
до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата.
Регламент (ЕО) № 1026/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
поправка на Регламент (ЕО) № 567/2009 за вписване на название в Регистъра на
храните с традиционно специфичен характер — Pierekaczewnik (ХТСХ).
Регламент (ЕО) № 1027/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
одобрение на минимални промени в спецификацията на наименование, вписано в
Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски
указания — Morbier (ЗНП).
Регламент (ЕО) № 1028/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и
защитените географски указания — Amarene Brusche di Modena (ЗГУ).
Регламент (ЕО) № 1029/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и
защитените географски указания — „Grelos de Galicia“ (ЗГУ).
Регламент (ЕО) № 1030/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
одобряване на минимални промени в спецификацията на название, вписано в
Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски
указания — Pecorino Romano (ЗНП).
Регламент (ЕО) № 1031/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на
допълнителните мита за краставици, артишок, клементини, мандарини и
портокали.
Регламент (ЕО) № 1032/2009 на Комисията от 27 октомври 2009 година за забрана
на риболова на молва във води на ЕО и в международни води от зона V от страна
на съдове под флага на Франция.
Регламент (ЕО) № 1033/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година за
изменение за сто и петнадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за
налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени
физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда
и талибаните.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 20 октомври 2009 година за даване разрешение на
Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.
 Решение на Съвета от 20 октомври 2009 година за даване на разрешение на
Федерална република Германия да продължи да прилага мярка за дерогация от
член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху
добавената стойност.
 Решение на Съвета от 29 октомври 2009 година за назначаване на заместник
генерален секретар на Съвета на Европейския съюз за периода от 1 ноември 2009
г. до 31 декември 2009 г.
 Решение на Съвета от 29 октомври 2009 годинa за назначаване на генералния
секретар на Съвета на Европейския съюз, върховен представител за общата
външна политика и политика на сигурност, за периода от 1 ноември 2009 г. до 31
декември 2009 г.
Народно събрание
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Решение на Комисията от 27 октомври 2009 година относно някои защитни мерки
във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H7N7 в Испания
(нотифицирано под номер C(2009) 8283).
Съвместно действие 2009/795/ОВППС на Съвета от 19 октомври 2009 година за
отмяна на Съвместно действие 2007/677/ОВППС относно военната операция на
Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република.
Решение 2009/796/ПВР на Съвета от 4 юни 2009 година за изменение на Решение
2002/956/ПВР за създаване на Европейска мрежа за защита на обществените лица.

30.10.2009 г. L 284
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16
септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент
(ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.
 Регламент (ЕО) № 988/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16
септември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за
координация на системите за социална сигурност и за определяне на
съдържанието на неговите приложения.

Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени през м. октомври 2009 г.
Доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните за 2008г.
EDPS - ANNUAL REPORT – 2008
ЕС 1535
Финансов доклад за бюджета на ЕС за 2008 година
EU budget - Financial Report 2008
ЕС 1536
Издание за медиите в ЕС
Media 4 Diversity
ЕС 1537
Икономическо издание за пазара на труда и развитието на заплатите в ЕС за
2007 година
Labour market and wage development in 2007
ЕС 1538
Световна здравна статистика за 2009 година
World Health Statistics – 2009
ЕС 1539
Науката в услуга на Европа
Science at the service of Europa
ЕС 1540

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

14

Седмичен бюлетин

Брой 39
02.11.2009г.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
eubulletin@parliament.bg

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

15

