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Тема на седмицата
Разкъсването на Желязната завеса - Европа си спомня
Европа чества 20 години от падането на Берлинската
стена
Днес, 9 ноември 2009г. се навършват 20 години,
откакто източногерманските власти най-накрая отстъпиха и
разрешиха на гражданите да пътуват свободно между
комунистическия Източен Берлин и Западен Берлин.
През 1989 г. новината отначало бе посрещната с недоверие, последвано бързо от
улични тържества, дълги опашки от желаещи да видят как е от „другата страна“ и
емоционални събрания. Денят отбеляза кулминацията на движенията - често нелегални срещу източноевропейските комунистически режими.
Културни прояви
в цяла Европа ще припомнят разкъсването на
Желязната завеса. Във Великобритания емблематични плакати от 1989 г. ще бъдат
показани върху централни сгради, а представителството на ЕС в Дъблин ще бъде домакин
на изложба.
Берлинската стена разделяше Източен и Западен Берлин от 1961 г.
Първите признаци на промяна се появиха през 1988 г., когато след вълна от
стачки полското правителство се съгласи на разговори с опозиционното движение
„Солидарност“. Вълната на несъгласието скоро обхвана и останалата част от Източна
Европа.
През май 1989 г. Унгария отвори границите си с Австрия - това бе първата
„пукнатина“ в Желязната завеса. През август 2 млн. души в Балтийските страни - Латвия,
Естония и Литва - образуваха дълга 600 км верига между столиците на тези държави,
държейки се за ръце, за да привлекат вниманието към призивите си за независимост.
На 3 октомври 1990 г. Източна и Западна Германия бяха официално обединени и
територията на бившата ГДР стана част от ЕС. След като други комунистически режими
рухнаха и бяха заменени с нови, свободно избрани правителства, бяха изготвени планове
да им се помогне да отговорят на критериите за членство в ЕС. Това включваше
установяване на стабилни демократични институции, върховенство на закона и защита на
човешките права, както и функционираща пазарна икономика.
Оттогава 10 бивши комунистически страни са отговорили на изискванията. През
2004 г. Чешката република, Полша, Латвия, Литва, Естония, Унгария, Словакия и
Словения влязоха в ЕС. През 2007 г. към Съюза се присъединиха Румъния и България.
Сега гражданите на ЕС имат свобода да пътуват, работят и учат в 27-те държавичленки, предприятията са облагодетелствани от все по-интегрирания пазар на Съюза, а
Словакия и Словения изпълниха критериите за въвеждане на единната валута - евро.
Всичко това допринесе за продължаването на мира и стабилността в Европа, които ЕС се
опитва да запази.
Още за Желязната завеса
История на ЕС
20 години от падането на Берлинската стена
Берлинска стена, 20-годишнина
Светът отбелязва 20-та годишнина от падането на Берлинската стена

Източник: Страницата на Европейската комисия
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с българските
младежи, номинирани за участие в проекта на Европейския парламент
„Връстници на демократичните промени”
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с българските
младежи, номинирани за участие в тържествата в Европейския парламент, посветени на
20-годишнината от падането на Берлинската стена. Ден преди да отпътуват за столицата
на Европа, българските връстници на демократичните промени се запознаха със
законодателната дейност на българския парламент.
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна на 9 ноември 2009
г.с европейския комисар за защита на потребителите Меглена Кунева.

Законопроекти свързани с правото на ЕС
На заседание на 04.11.09 г. Комисия по европейскитe въпроси и контрол на европейските
фондове разгледа Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република
България през 2010 г., № 902-01-27, внесен от Министерския съвет на 19.10.2009 г.,
чиято цел е да допринесе за определяне на аграрната политика на страната в контекста
на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в съответствие с изискванията
на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември
2008 година относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и
изследването на земеделските производствени методи. С предложения законопроект се
създава националният инструментариум за преброяването на земеделските стопанства в
Република България през 2010 г. в съответствие с Регламента.
На заседание на 04.11.09 г. Комисия по европейскитe въпроси и контрол на
европейските фондове разгледа проект на Закон за ратифициране на Решение №
3/2006 на Съвета за асоцииране Европейски съюз-България от 29 декември 2006 г. за
изменение на член 3 от Допълнителния протокол към Европейското споразумение за
асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и
Република България, от друга страна, относно удължаване на срока, предвиден в член
9(4) от Протокол 2 към Европейското споразумение, № 902-02-12, внесен от Министерски
съвет на 26.10.2009 г. ( 29.10)
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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На заседание на 05.11.09 г. Комисията по правни въпроси разгледа на първо четене
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита срещу домашно
насилие, № 902-01-35, внесен от Министерския съвет на 23.10.2009 г., с който се
разширява законовата дефиниция за домашно насилие и се предвижда механизъм за
финансово обезпечаване на борбата срещу семейното насилие и по-широко участие на
неправителствените организации в нея.
На 6 ноември 2009 г. Комисията по външна политика и отбрана разгледа и прие на първо
четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република
България, № 902-01-39, внесен от Министерския съвет на 2.11.2009 г. Законопроектът е
съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 390/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Общите консулски инструкции за издаване на
визи от дипломатическите мисии и консулските служби във връзка с въвеждането на
биометрични данни и за включване на разпоредби относно организацията на приемането
и обработването на заявления за издаване на визи. Предлагат се и промени във връзка с
разпоредбите на новия Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 г. за създаване на
Визов кодекс на Общността.
На
4 ноември 2009 г. Комисията по здравеопазването прие на първо четене
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с които се въвежда
закрила за жените, които се намират в напреднал етап на лечение за оплождане ин
витро.С предлаганите изменения се цели работничките и служителките, които се намират
в определен етап от лечението за оплождане ин витро, да бъдат приравнени към
категорията на бременните, кърмачките и майките с деца до три години, които се ползват
със специална законова закрила по Кодекса на труда. Предлаганите изменения на
Кодекса на труда са съобразени с диспозитива на решение на Съда на ЕО, постановено по
дело С-506/06 Сабине Майр срещу Бекерай и Кондиторай Герхард Фльокнер.

Новини от България свързани с ЕС
България осъдена в Страсбург заради модела на прокуратурата
В България е невъзможно главният прокурор да бъде подведен
под наказателна отговорност дори и да извърши най-тежкото
престъпление - убийство. Това констатира Европейският съд за правата
на човека в Страсбург, като подчертава, че това се дължи на
йерархичната и централизирана структура на държавното обвинение у
нас, съобщава „Дневник".
Повод за решението на европейските магистрати е жалбата на убития през 2002 г.
висш прокурор Николай Колев, която след това се допълва и поддържа от съпругата му
Нанка Колева и двете им деца. Съдът в Страсбург осъжда България да плати на
семейството на Колев компенсация от 30 хил. евро и още над 5 хил. евро разноски по
делото. Причината - разследването за смъртта на прокурора не е било ефективно и
безпристрастно, а арестите в последната година преди убийството му са били незаконни.
Европейските съдии заявяват, че не могат да препоръчат как България да промени
модела на прокуратурата, но обясняват, че независимо и безпристратно разследване на
случаи, в които са замесени високопоставени прокурори, може да бъде осигурено, ако се
води от орган извън държавното обвинение или ако има специални процедурни гаранции
за независимост въпреки строгата йерархия в прокуратурата.
Източник:europa.bg
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Договор от Лисабон
Фишер ще предаде в Рим ратификационните документи на
Лисабонския договор
На 13 ноември 2009г. чешкият премиер Ян Фишер ще предаде
ратификационните документи на Договора от Лисабон. Това ще стане
в Рим, в Министерството на външните работи на Италия, където се
пазят договорните документи на Европейския съюз, предаде БНР.
Ратификацията на Лисабонския договор беше подписана от президента Вацлав
Клаус и утвърдена от премиера Фишер този вторник. Така договорът за реформа на
европейските институции ще може да влезе в сила от 1 декември 2009 г.
Очаква се поисканите от президента Вацлав Клаус гаранции по Хартата за
основните човешки права да влязат в сила при следващото разширение на Европейския
съюз - с новите страни-членки - Хърватия или Исландия.
Източник:europa.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
 Сряда, 04.11.2009г.
Werner Schulz за ноември 1989: "Системата не се срина от само
себе си, тя бе съборена"
"Много определящо за личността е да успееш със собствени сили
да постигнеш свободата и демокрацията, категоричен е германският
евродепутат Werner Schulz, активен участник в събитията в Източна
Германия преди 20 години. Той си спомня за тези събития и с поглед
към Куба и Северна Корея твърди, че : "Системите не се сриват от само
себе си." Повече от интервюто ТУК .
Допълнителна информация :
Специална страница на ЕП за демократичните промени
Werner Schulz
1989 : година на революции. 20 години по-късно
Мисия на ЕП за наблюдение на изборите в Мозамбик
Делегация на Европейския парламент бе в Мозамбик за
наблюдение на президентските и парламентарните избори на 28
октомври 2009г. Изводът : изборите са били добре организирани,
независимо от опашките пред избирателните секции и липсата на

някои съоръжения. ТУК
Допълнителна информация :
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Мисия на ЕС за изборите в Мозамбик
Мисии на ЕП за наблюдение на избори
 Четвъртък, 05.11.2009г.
Jo Leinen за срещата по климата
"Необходима е истинска солидарност"

в

Копенхаген:

Германският евродепутат от ПЕС Jo Leinen, председател на
комисията по околна среда на ЕП, ще води делегацията на
Парламента за срещата на върха на ООН по климата след месец в
Копенхаген. Интервюто с него е за основните проблеми в навечерието на конференцията,
за позицията на Вашингтон и сигналите от ЕС. ТУК
Допълнителна информация :
Jo Leinen
Подготовка за срещата на върха по климата в Копенхаген
Решенията на Европейския Съвет в Брюксел, 29-30 октомври
Интервю на парламентарния ТВ уеб канал с Jo Leinen
Първи дискусии в специалната комисия на ЕП за икономическата
криза
Първият обмен на мнения в новата Парламентарна комисия по
икономическата и финансовата криза бе на 4 ноември 2009г.
Евродепутатите обсъдиха програмата за работа на Комисията за
следващите месеци и изразиха становище, че икономическата криза може
би още не е приключила. Те се съгласиха, че трябва да се постигне баланс
между насърчаването на икономиката и запазването на социалната справедливост.ТУК
Допълнителна информация :
Wolf Klinz за специалната комисия за борба с финансовата криза
Мерките на Европейския Парламент срещу икономическата криза
Специална парламентарна комисия за финансовата и икономическа криза
Списък на евродепутатите в специалната Комисия
 Петък, 06.11.2009г.
Доклад на Европейския център за наблюдение на наркотиците
Хората, които употребяват наркотици, почти никога не се
ограничават само с потреблението на едно вещество. В Европа днес
обикновено се използват няколко вида наркотици и комбинация от
различни вещества. Това е един от изводите в доклада за проблемите с
наркотиците в Европа, изготвен от Европейския център за мониторинг на
наркотиците и наркоманиите. Докладът бе представен в Комисията по
граждански свободи на Парламента на 4 ноември 2009г.ТУК
Допълнителна информация :
Докладът на български
Комисията по граждански свободи
Докладът от 2008 година
Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Готови за Копенхаген
На заседанието си в Брюксел на 29 и 30 октомври 2009г.
държавните и правителствените ръководители постигнаха договореност
за финансирането на борбата с изменението на климата.„Сега, когато
обратното броене преди Копенхаген започна, ЕС има много силна
позиция за водене на преговорите“, заяви шведският министърпредседател Фредрик Райнфелд, действащ председател на Европейския
съвет (на снимката).ЕС продължава да играе водеща роля в този
процес.
В рамките на подготовката за конференцията на ООН по
изменението на климата, която ще се състои през декември,
европейските ръководители се споразумяха относно финансирането, необходимо за
подпомагане на развиващите се страни да се справят с глобалното затопляне. Те
одобриха направената оценка, че до 2020 г. общият размер на разходите за смекчаване
на последиците и адаптация в развиващите се страни може да достигне около
100 милиарда евро годишно.
До 2012 г. би било необходимо бързо международно финансиране в размер на
5-7 милиарда евро годишно, за да се избегне всяко забавяне в предприемането на
ефективни действия. В зависимост от ангажиментите от страна на останалите ключови
участници в процеса, държавите-членки са готови да поемат, на доброволен принцип,
полагащия им се дял от разходите с оглед постигане на тази цел.
Общият размер на необходимото до 2020 г. международно публично подпомагане
се оценява между 22 милиарда и 50 милиарда евро годишно. То ще бъде предмет на
всеобщо споразумение, като всички държави, с изключение на най-слабо развитите,
следва да дадат своя принос въз основа на своите нива на емисиите и БВП.
Делът на всяка държава-членка от общите разходи ще бъде решен след
Копенхаген, като се отчете платежоспособността на всяка държава.
В отговор на чешкото искане във връзка с Договора от Лисабон, ръководителите на
ЕС предоставиха на Чешката република право на изключение по отношение на
прилагането на Хартата на основните права. „Пътят към окончателното ратифициране на
Договора е вече открит“, заяви министър-председателят Фредрик Райнфелд.
Председателството има готовност за действие, веднага след като чешкият
Конституционен съд даде съгласието си и президентът на Чешката република подпише
Договора.
Европейските ръководители се споразумяха също така по насоките относно
бъдещата Европейска служба за външна дейност. Тази нова служба следва да спомогне за
това Европейският съюз да се превърне в по-способен, по-последователен и
по-стратегически глобален участник.
По отношение на икономиката, държавните ръководители изтъкнаха, че въпреки
започващото възстановяване, политиките за подкрепа не трябва да се преустановяват
докато възстановяването не бъде напълно гарантирано. Въпреки това е необходимо да се
подготви координирана стратегия за оттегляне от мерките за стимулиране, когато настъпи
благоприятният момент за това. За да се подпомогне борбата с безработицата, която се
очаква да се увеличи, продължават да са необходими активни политики, свързани с
пазара на труда.
По отношение на продължаващата работа за засилване на финансовия надзор в
Европа, Европейският съвет призова за постигане до месец декември на съгласие по
пакет от предложения за създаване на нова надзорна структура за ЕС.
Европейският съвет прие също така стратегия за региона на Балтийско море.
Нейната цел е справяне с неотложните екологични предизвикателства и принос към
икономическите успехи на региона. Тя може също така да бъде пример за други
макрорегионални стратегии.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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За повече информация:
Заключения на председателството (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета
Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия
Рецесията приключи,предизвикателствата остават
Прогнозата е за постепенно възстановяване и за послаб растеж през следващата година.
ЕС излиза от рецесията – брутният му вътрешен продукт
(БВП) расте през втората половина на 2009 г. Въпреки това
поради спада в началото на годината общата прогноза за
2009 г. остава непроменена – понижение на БВП с 4%.
През 2010 г. има вероятност икономиката да нарасне
с 0,75 %, а през 2011 г. – с 1,5 %.
Възстановяването се дължи предимно на подобряване на световната търговия и
финансовите условия. Паричната политика и правителствените разходи също стимулират
подема.ТУК
Повече по темата:
Европейската икономика се възстановява по-бързо от очакваното
Банкиране без граници
Европейците вече могат да използват директен дебит от
своята страна, за да плащат сметки навсякъде в ЕС.
През този месец бе даден старт на схема, която позволява
на компаниите да получават плащания директно от сметката на
клиента в друга страна от ЕС. Сред облагодетелстваните от
схемата ще бъдат притежателите на ваканционни имоти, учащи
и пенсионери, живеещи в чужбина.
Директният дебит
спестява на клиентите на банки необходимостта от
писане на чекове или прехвърляне на пари за плащане на сметки. По принцип
директният дебит се използва за плащане на разходи за постоянно използвани услуги
като електричество, телефон, абонаменти за списания.
По-рано обхватът на системата бе ограничен до компании в същата страна, в която
се намира банката на клиента. Според новата схема вече над 2500 банки предлагат
директен дебит отвъд националните граници.ТУК
Повече по темата:
Живот в друга страна от ЕС
Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Документи на ЕК получени в периода от 02.11.- 06.11.2009 г.
Административни въпроси
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Европейска инициатива за прозрачност: регистърът
на представителите на интереси, една година по-късно - COM(2009)612 Досие на
документа
Вътрешен пазар и услуги
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, ДО КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ И ДО ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - За осигуряване на
ефективни, сигурни и стабилни пазари на деривати: бъдещи действия COM(2009)563 Досие на документа
Здравеопазване, защита на потребителите
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване пускането на пазара на
продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана
царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на
Европейския парламент и на Съвета - COM(2009)613 Досие на документа
⇒ СЪОБЩЕНИЕ
ОТ
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ
СОЛИДАРНОСТ
В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
НАМАЛЯВАНЕ
НА
НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ЕС - COM(2009)567 Досие на
документа
Изследвания
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
участието на Общността в съвместна научноизследователска и развойна програма
за Балтийско море (BONUS-169), предприета от няколко държави-членки COM(2009)610 Досие на документа
⇒ СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ
СЪВЕТ
ПО
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
—
ОТГОВОР
НА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СВЕТОВНО НИВО COM(2009)552 Досие на документа
Икономически и финансови въпроси
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ
на Украйна - COM(2009)580 Досие на документа
Информационно общество
⇒ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Да превърнем цифровия дивидент в социални постижения и
икономически растеж - COM(2009)586 Досие на документа
Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Договореност
между Европейската общност и Република Исландия, Княжество Лихтенщайн,
Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария за участието на тези държави в
работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването
на изпълнителните ѝ правомощия по отношение на изпълнението, прилагането и
развитието на достиженията на правото от Шенген - COM(2009)606 Досие на
документа
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Предприятия и промишленост
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - „ЕЛЕКТРА“ - За конкурентоспособна и устойчива
електротехническа промишленост в Европейския съюз - COM(2009)594 Досие на
документа
Разширяване
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) №
1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ - (ИПП) - COM(2009)588 Досие на документа
Транспорт
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското
въздухоплаване - COM(2009)611 Досие на документа
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за прилагане на рамковото споразумение
за превенция на нараняванията с остри инструменти в болничния сектор и в
сектора на здравното обслужване, сключено между HOSPEEM и EPSU COM(2009)577 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
31.10.2009 г. L 285
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1034/2009 на Комисията от 30 октомври 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕО) № 1035/2009 на Комисията от 30 октомври 2009 година за
определяне на коефициентите, приложими към изнасяните под формата на
шотландско уиски (Scotch whisky) зърнени култури за периода 2009/2010 година.
 Регламент (ЕО) № 1036/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за забрана
на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в
Средиземно море от страна на съдове под флага на Малта.
 Регламент (ЕО) № 1037/2009 на Комисията от 30 октомври 2009 година относно
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1
ноември 2009 година.
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн
към продукти, свързани с енергопотреблението.
 Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 година относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането
на моторни превозни средства на бензиностанции.
РЕШЕНИЯ
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Решение на Съвета от 27 октомври 2009 година за назначаване на член от Италия
в Европейския икономически и социален комитет.
Решение на Съвета от 27 октомври 2009 година за назначаване на член от
Нидерландия в Европейския икономически и социален комитет.
Решение на Комисията от 29 октомври 2009 година за изменение на Решение
2002/994/ЕО относно някои защитни мерки по отношение на продукти от
животински произход, внасяни от Китай.
Решение на Комисията от 30 октомври 2009 година за изменение на Решение
2004/432/ЕО относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни
вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета.

31.10.2009 г. L 286
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой.
 Регламент (ЕО) № 1006/2009 на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно
статистическите данни на Общността за информационното общество.
 Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 година относно търговията с тюленови продукти.
31.10.2009 г. L 287
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 948/2009 на Комисията от 30 септември 2009 година за
изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно
тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
04.11.2009 г. L 288
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1038/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 година за дерогация
от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за ООП) по отношение на
периодите на интервенция през 2009 и 2010 г. за масло и обезмаслено мляко на
прах.
 Регламент (ЕО) № 1039/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕО) № 1040/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 428/2008 за определяне на интервенционните центрове за
зърнени култури.
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2009/135/ЕО на Комисията от 3 ноември 2009 година за разрешаване
на временни дерогации от някои критерии за избираемост на донори на цяла кръв
и кръвни съставки, определени в приложение III към Директива 2004/33/ЕО, в
контекста на риска от недостиг, причинен от пандемията от грип А (H1N1).
РЕШЕНИЯ
 Решение № 1041/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 година за създаване на програма за сътрудничество в областта на
аудиовизията с професионалисти от трети държави (MEDIA Mundus).

Народно събрание
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Решение на Съвета от 9 октомври 2009 година за отмяна на споразуменията между
Европейската общност за въглища и стомана и Конфедерация Швейцария.
Решение на Съвета от 19 октомври 2009 година за сключването на Споразумение
между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на
приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация
Швейцария относно търговията със селскостопански продукти.
Решение на Съвета от 19 октомври 2009 година относно подписването на устава на
Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската
общност.
Решение на Съвета от 21 октомври 2009 година за назначаване на един заместникчлен от Испания в Комитета на регионите.
Решение на Съвета от 21 октомври 2009 година за назначаване на двама членове
от Гърция в Комитета на регионите.
Решение на Комисията от 8 юли 2009 година относно схемата за помощ
„groepsrentebox“, която Нидерландия планира да приведе в действие (C 4/07 (ex N
465/06).

05.11.2009 г. L 289
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1042/2009 на Комисията от 4 ноември 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕО) № 1043/2009 на Комисията от 4 ноември 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) № 1044/2009 на Комисията от 4 ноември 2009 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 274/2009 за определяне на количествените ограничения за
износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2009/2010 година.
 Регламент (ЕО) № 1045/2009 на Комисията от 4 ноември 2009 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 958/2009 за определяне на процент за приемане във връзка с
издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии
и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за
извънквотна захар.
 Регламент (ЕО) № 1046/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година за забрана
на риболова на бодлива черноморска акула във водите на ЕО от зона IIIa на ICES
от страна на съдове под флага на Дания.
РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 22 септември 2008 година за изготвяне на стандартния
отчетен формуляр, посочен в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на
Европейския парламент и на Съвета.
 Решение на Комисията от 2 октомври 2009 година относно финансовия принос на
Общността към националните програми на определени държави-членки през 2009
г. за събирането, управлението и използването на данни в риболовния сектор.
 Решение на Комисията от 26 октомври 2009 година за предоставяне на Франция на
исканата дерогация при прилагане на Решение 2006/771/ЕО за хармонизиране на
радиочестотния спектър за използване от устройства с малък обсег на действие.
 Решение на Комисията от 30 октомври 2009 година за разрешаване пускането на
пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично
модифицирана царевица MON 89034 (MON-89Ø34-3) съгласно Регламент (ЕО) №
1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета.
Народно събрание
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Решение на Комисията от 30 октомври 2009 година за разрешаване пускането на
пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично
модифицирана царевица MON 88017 (MON-88Ø17-3) съгласно Регламент (ЕО) №
1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета.
Решение на Комисията от 30 октомври 2009 година за разрешаване пускането на
пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично
модифицирана царевица 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6) съгласно
Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета.

06.11.2009 г. L 290
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕО) № 1047/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари по отношение на пазарните стандарти за птиче месо.
 Регламент (ЕО) № 1048/2009 на Съвета от 23 октомври 2009 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 733/2008 относно условията за внос на селскостопански
продукти с произход от трети държави след аварията в атомната електроцентрала
в Чернобил.
 Регламент (ЕО) № 1049/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕО) № 1050/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година за
изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на
остатъчни вещества от азоксистробин, ацетамиприд, кломазон, цифлуфенамид,
емамектин
бензоат,
фамоксадон,
фенбутакалаен
оксид,
флуфеноксурон,
флуопиколид, индоксакарб, йоксинил, мепанипирим, протиоконазол, пиридалил,
тиаклоприд и трифлоксистробин във и върху определени продукти.
 Регламент (ЕО) № 1051/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 година относно
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
 Регламент (ЕО) № 1052/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година за вписване
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
 Регламент (ЕО) № 1053/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 952/2006 за установяване на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на
управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти.
 Регламент (ЕО) № 1054/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година за вписване
на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
 Регламент (ЕО) № 1055/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 951/2006 за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети
страни в сектора на захарта.
 Регламент (ЕО) № 1056/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година за
определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните
продукти.
 Регламент (ЕО) № 1057/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година за
непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната
тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.
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Регламент (ЕО) № 1058/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година по силата на
който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.
Регламент (ЕО) № 1059/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година за
определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни
продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I
към Договора.

07.11.2009 г. L 291
РЕГЛАМЕНТИ















Регламент (ЕО) № 1061/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 година относно
установяването на общи правила за износ.
Регламент (ЕО) № 1062/2009 на Съвета от 26 октомври 2009 година относно
откриване и управление на автономните тарифни квоти на Общността за
определени рибни продукти за периода 2010—2012 година и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 824/2007.
Регламент (ЕО) № 1063/2009 на Комисията от 6 ноември 2009 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
Регламент (ЕО) № 1064/2009 на Комисията от 4 ноември 2009 година относно
откриването и управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик за
пивоварни цели от трети държави.
Регламент (ЕО) № 1065/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година относно
установяване на специални мерки по отношение на помощта за частно складиране
на свинско месо, предвидена в Регламент (ЕО) № 1278/2008.
Регламент (ЕО) № 1066/2009 на Комисията от 5 ноември 2009 година относно
установяване на специални мерки по отношение на помощта за частно складиране
на свинско месо, предвидена в Регламент (ЕО) № 1329/2008.
Регламент (ЕО) № 1067/2009 на Комисията от 6 ноември 2009 година за
одобряване на промени, които не са минимални, в спецификацията на название,
вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания — La Bella della Daunia (ЗНП).
Регламент (ЕО) № 1068/2009 на Комисията от 6 ноември 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 Съвета и на Комисията от 19 октомври 2009 година за сключване на
Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между
Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република
Азербайджан, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република
България и Румъния към Европейския съюз.
 Решение на Съвета от 27 октомври 2009 година за назначаване на член от
Франция в Комитета на регионите.
 Решение на Комисията от 6 ноември 2009 година за изменение на решения
2005/692/ЕО, 2005/731/ЕО, 2005/734/ЕО и 2007/25/ЕО относно инфлуенцата по
птиците по отношение на техния период на прилагане.
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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
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