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Тема на седмицата

ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА В БРЮКСЕЛ
По повод инициативата на Европейската комисия „Green Week 2010”, от 1-4 юни
2010г., в Брюксел се организира “Зелена седмица”.
Тази година най-голямата годишна конференция за Европейската политика по
околната среда насочва вниманието ни върху биоразнообразието. В над 30 сесии,
конференцията ще се обърне към състоянието на биоразнообразието и природата в
Европа и света, ползите които те носят, натиска който се упражнява върху тях и
възможните решения за степента на настоящите загуби. Ще бъде проучен и пътя, който
трябва да се поеме от Европейската политика за биоразнообразието и природата след
2010, икономическото измерение на биоразнообразието, обслужване на екосистемата и
Натура 2000.
Това са само няколко от многото въпроси, които Зелената Седмица 2010 ще
разгледа в рамките на три дни, от 1-4 юни 2010г. по време на дискусиите и дебатите
между говорители от високо ниво от Европа и други страни.
Зелената Седмица е уникална възможност за обмяна на опит и добри практики.
Очаква се да има над 3 800 участници от Европейски институции, бизнеса и
индустрията, неправителствени организации, публични власти, научната общност и
академия.
Програмата на конференцията и всякаква допълнителна информация може да намерите
тук
Народното събрание е домакин на конференция „Енергийната революция – коя страна на
барикадата ще изберем”, която се провежда в рамките на европейската зелена седмица

Източник: Страницата на Европейската комисия
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Събития в Народното събрание
Предстоящи събития

Народното
събрание
е
домакин
на
конференция „Енергийната революция – коя
страна на барикадата ще изберем”, която се
провежда в рамките на европейската зелена
седмица
Народното събрание беше домакин на 31
май 2010 г. на конференция „Енергийната
революция – коя страна на барикадата ще
изберем”.
Форумът е под патронажа на
председателя на парламента Цецка Цачева и се
провежда в рамките на европейската зелена седмица. Тя ще бъде отбелязана в Брюксел 1
до 4 юни и всички държави-членки на ЕС са призовани да се включат с екологични
инициативи.
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри конференцията в 10.30
часа в зала „Запад” на парламента. Организатор на форума е Българското училище за
политика.
Дискусията е разделена в три панела – „Енергийната революция – глобално
предизвикателство”, „Енергийната революция и национална политика” и „Енергийната
революция и местна политика”.
Сред участниците във форума са народни представители, бившият еврокомисар
Меглена Кунева, заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева,
кметове на общини, представители на неправителствения сектор.
По време на конференцията в Клуба на народния представител беше организирана
и изложба за европейската визия 2050 за нисковъглеродна икономика и намаляване на
вредните емисии.

Годишна работна програма
На 26 май 2009 г., Комисията по европейските съпроси и контрол на европейските
фондове разгледа позицията на Министерски съвет по т. 22 от Годишната работна
програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010г.) Инициатива за създаване на Европейски пакт за борба с международния трафик на
наркотици, № 002-00-21 от 03.05.2010г. Предложението за Европейски пакт за борба с
международния трафик на наркотици е представено по инициатива на Франция в рамките
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на неформалния Съвет ПВР, проведен в Толедо на 21 януари 2010 г. Целта на
предложението е засилването на борбата с международния трафик на наркотици.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 27 май 2010г. Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене
законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, № 002-01-42, внесен от Министерския съвет на 19.05.2010 г. Законопроектът
създава правна рамка за въвеждане разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1260/1999.
На 27 май 2010г. Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене
законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, №
002-01-41, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г. Със законопроекта се
предлага пълно въвеждане във вътрешното законодателство на изискванията на следните
два документа на ЕС -Директива 2006/43/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17
май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и
консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета и на Препоръка
2008/362/ЕО от 6 май 2008 година на Комисията относно външно гарантиране на
качеството на задължителни одитори или одиторски дружества, които извършват одит на
дружества, извършващи дейност в обществен интерес.
На 27 май 2010 г. Комисията по правни въпроси разгледа Закон за изменение и
допълнение на Закона за адвокатурата 002-01- 37, внесен от Министерския съвет на 12
май 2010 г. Законопроектът е изготвен във връзка със започната в началото на 2009 г.
процедура за нарушение срещу Република България. Европейската комисия смята, че
част от разпоредбите на Закона за адвокатурата, както и липсата на законодателна
уредба на някои от отношенията във връзка с упражняването на адвокатската професия
са в нарушение на Учредителните договори на ЕС и на Директива 98/5/ЕО за улесняване
постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от
държавата, в която е придобита квалификацията. След проведени разисквания по
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове прие на първо
четене внесения законопроект.
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Новини от България свързани с ЕС
Прагът на бедността в България е 13 пъти по-нисък от
този в ЕС
Броят на бедните българи остава относително постоянен и
те са 100-200 хил. души. Това обявиха от Икономическия и
социален съвет на конференция за преодоляването на
бедността, предаде БНР.
Относителният дял на бедните у нас е колкото в останалите страни от ЕС, но
прагът на бедността в евро в България е три пъти по-нисък, отколкото за
новоприсъединените страни и 13 пъти по-нисък от този в държавите-членки. При равни
ценови условия доходите у нас са в пъти по-малки, което е причина за ниския жизнен
стандарт.
Зам.-социалният министър Валентина Симеонова съобщи, че до края на годината
всяка област в страната ще има своя стратегия за справяне с бедността. Тя посочи още,
че в средносрочната стратегия за деинституционализация е записано, че домовете за
деца с увреждания от сегашния тип ще бъдат закрити и ще се създадат нови социални
услуги за такива деца. Промяната ще се финансира с 43 млн. евро от оперативните
програми „Регионално развитие" и „Човешки ресурси", като парите ще отидат за социална
инфраструктура и устойчивост на проектите.
Източник: europa.bg

ЕВРОПА 2020
Само сгради с почти нулева енергийна консумация от 2020 г.
На 18 май 2010г. депутатите приеха ново законодателство на ЕС за
енергийна ефективност на сградите, което ще помогне на потребителите да
намалят своите сметки, а на ЕС да постигне целта за намаляване с 20% на
енергийната консумация до десет години. Строителните норми на държавите
членки трябва да бъдат променени така, че от края на 2020 г. всички
новопостроени сгради да отговарят на високи стандарти за енергийна
ефективност. Вече построените сгради трябва да бъдат подобрени, когато
това е възможно.
На сградите се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, като
същевременно те са най-големият източник на емисии. Поради това подобряването на
техните енергийни характеристики ще подпомогне значително постигането на целите на
ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове.
Директивата определя правилата за енергийните характеристики на новите и вече
построените сгради. Държавите членки трябва да предприемат мерки за постигането на
тези изисквания при постигане на "равнища на оптимални разходи".
Всички сгради, построени след края на 2020 г., ще трябва да отговарят на високи
стандарти за енергийна ефективност и да бъдат захранвани до голяма степен от
възобновяеми енергийни източници. Строителните проекти на обществените власти
Народно събрание
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трябва да бъдат пионери в тази област и да отговарят на тези условия две години порано. Част от финансирането на тези промени ще дойде от бюджета на ЕС.
Където това е осъществимо, енергийните характеристики на вече съществуващите
сгради трябва да бъдат подобрени при извършването на основен ремонт. При подобно
обновяване на сградите, техните собственици ще бъдат насърчавани да инсталират
"интелигентни" измервателни уреди и да подменят отоплителните, вентилационните и
климатичните инсталации, както и тези за топла вода, с по-високо ефективни
алтернативи (като термопомпи например). Ще бъдат въведени редовни инспекции на
отоплителните и климатичните инсталации.
Директивата беше приета от ЕП на 18 май като част законодателния пакет за
енергийната ефективност.
Докладчик на ЕП по въпроса е Силвия-Адриана Тичау (С&Д, Румъния). Друг доклад
относно новото оформление на етикетите за енергийна ефективност ще бъде гласуван на
19 май 2010г.
Минималното общо въздействие от директивата за енергийната ефективност на
сградите може да доведе до:
- икономия на енергия от 60-80 млн. тона нефтен еквивалент годишно до 2020 г.,
т.е. намаляване с 5-6 % на използваната от ЕС енергия към 2020 г;
- намаление на емисиите на CO2 със 160 до 210 млн. тона годишно до 2020 г., т.е.
с 4-5% от общите емисии CO2 на ЕС през 2020 г.;
- 280 000 (до 450 000) потенциални нови работни места до 2020 г., основно в
строителния сектор, както и във връзка с дейностите за издаване на енергийни
сертификати, извършване на одити и инспекции на отоплителни и климатични
инсталации.
Източник: europa.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
вторник, 25 май 2010г.
Хората с увреждания под светлината на прожекторите
Хората с увреждания в Европа са 50 млн. Въпреки, че
правата им трябва да бъдат гарантирани от предложената
европейска директива против дискриминацията, някои от тях смятат,
че трябва да има специален европейски закон за хората с
увреждания. Петициите получени в ЕП бяха обсъдени в края на
април 2010г. За повече информация ТУК.
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сряда, 26 май 2010г.
Евродепутатите казват "да" на еврото в Естония въпреки
кризата
Въпреки световната финансова криза еврозоната е готова за
приемането на новия си член - Естония. Балтийската държава е на
път да остави зад гърба си естонската крона, въвеждайки еврото от
1 януари 2011 г. Европейските депутати от Комисията по
икономически и парични въпроси насърчиха този ход по време на страсбургската сесия
на ЕП през май 2010г. За повече информация натиснете ТУК.
Luís Paulo Alves: “Отдалечените региони дават на ЕС морско
измерение"
Първият доклад, свързан с агрикултура, приет по
процедурата за съвместно взимане на решения след Лисабонския
договор, цели да подкрепи агрикултурата в отдалечените
европейски райони. Азорските острови, Канарските острови, Мадейра и Реюнион са
засегнатите региони. Според приетата резолюция те ще имат възможността да преодолеят
много природни ограничения. За повече информация натиснете ТУК.
четвъртък, 27 май 2010г.
Franziska
Keller:
„Да
политиката на развитие“

подобрим

ефективността

на

Политиката на развитие на ЕС не винаги е последователна
и Парламентът иска да гарантира, че ЕС не дава с едната ръка, а
взема с другата. В доклад, приет на пленарното заседание на 18
май 2010г., се призовава за оценка на въздействието на мерките
на ЕС и за постоянен докладчик на ЕС по въпросите на развитието. Обърнахме се към
германския член на Зелените, Franziska Keller, която направлява доклада по пътя му в ЕП,
да обясни повече подробности. За повече информация натиснете ТУК.
петък, 28 май 2010г.
Европейските депутати са на визита в Непал
Делегацията на ЕП за връзки в Южна Азия, ръководена от Jean
Lambert (Зелените, Великобритания) е на посещение в Непал, където
провежда междупарламентарна среща. Европейските депутати ще направят
оценка на ситуацията в държавата и на усилията за постигне на мир и
стабилност. Във вторник, 25 май 2010г. делегацията посети глетчера Имжа,
където може да се наблюдават последствията от глобалното затопляне. За повече
информация ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета
Засилване на икономическото сближаване
На 21 май 2010г. се състоя първото заседание на
специалната
групата
по
въпросите
на
икономическото
управление, председателствана от председателя на Европейския
съвет, Херман ван Ромпьой. Постигнато бе съгласие относно
четири основни цели и насоките, които групата ще следва, при
всяка от тях:
• Постигане на по-добра бюджетна дисциплина
• Намиране на начини за намаляване на разликите в конкурентоспособността
между държавите-членки на ЕС
• Установяване на постоянен механизъм за преодоляване на кризи
• Укрепване на икономическото управление от институционална гледна точка
Специалната група беше създадена през март 2010 г. от Европейския съвет с цел
подобряване на мерките за преодоляване на кризата и засилване на бюджетната
дисциплина. Групата се председателства от Херман ван Ромпьой и е съставена от
представители на всичките 27 държави-членки — повечето министри на финансите, като
в нея участва още и комисарят Оли Рен, председателят на Европейската централна банка
Жан-Клод Трише и председателят на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер.
На заседанието на Европейския съвет през октомври ще бъде представен
заключителен доклад. На пресконференцията Херман ван Ромпьой изтъкна: „Нашето
окончателно споразумение следва да доведе до засилено икономическо сближаване в
рамките на Съюза. Това е жизненоважно за 27 държави с общ вътрешен пазар и за зона
от 16 държави с единна валута.“
Източник: Страницата на Съвета

Министър Трайков участва в заседанието на съвета по траспорт,
телекомуникации и енергетика
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков
участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по
транспорт, телекомуникации и енергетика, което се проведе в Брюксел на
31 май 2010г., съобщават от пресслужбата на икономическото
министерство.
Централна тема в дискусиите на Съвета е проектът на законодателен акт, който ще
въведе правила за повишаване сигурността на газовите доставки в ЕС. В момента
документът е на обсъждане в Европейския парламент.
В рамките на срещата министрите обмениха мнения относно определянето на
национални цели по енергийна ефективност за постигане на заложения в новата
стратегия на ЕС до 2020 г. растеж и нови работни места. Енергийните министри обсъдиха
и краткосрочните и дългосрочните перспективи в развитието на европейската енергийна
политика.
По време на дискусиите беше представена информация за развитието на
международните отношения на ЕС в областта на енергетиката със САЩ, ОПЕК,
Средиземноморското партньорство и други.
Източник: europa.bg
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Председателство на Съвета на ЕС
Приоритети на испанското председателство на Съвета на ЕС
За периода от шест месеца (януари-юни 2010г.) Испания
председателства Съвета на ЕС. Испания работи в тясно сътрудничество
с другите двама участници в първото трио – Белгия и Унгария, както и
с председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпуй и върховния
представител по общата външна политика и политиката на сигурност, Катрин Аштън.
Испанското председателство има четири основни приоритета:





Пълно и ефективно прилагане на Договора от Лисабон;
По-голяма координация на икономическите политики на държавите-членки и
одобряване на Европейската стратегия за устойчиво развитие до 2020 г.;
Засилване на участието и влиянието на Европейския съюз в новия световен ред;
Поставяне на европейските граждани в основата на политиките на ЕС с
инициативи, предназначени да развиват техните права и свободи.

страницата на испанското председателство

Новини от Европейската комисия

За и против по-високите цели за емисиите
Проучване сочи, че разходите за борба с глобалното
затопляне са по-ниски днес, отколкото през 2008 г., когато ЕС прие
своите цели за намаляване на парниковите емисии.
Преди разговорите за климата в ООН през следващата
седмица ЕС публикува проучване
за изпълнимостта на едно по-значително намаляване
на емисиите на парникови газове. За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейската комисия

Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)
Комисия по правни въпроси
понеделник, 31 май 2010 г. - вторник, 1 юни 2010 г. - ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Комисия по външни работи
понеделник, 31 май 2010 г. - сряда, 2 юни 2010 г. - ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Комисия по култура и образование
вторник, 1 юни 2010 г. - сряда, 2 юни 2010 г. - ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Комисия по рибно стопанство
вторник, 1 юни 2010 г. - сряда, 2 юни 2010 г. - ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Комисия по заетост и социални въпроси
вторник, 1 юни 2010 г. - сряда, 2 юни 2010 г. - ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Подкомисия по правата на човека
сряда, 2 юни 2010 г. - четвъртък, 3 юни 2010 г. - ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Комисия по регионално развитие
сряда, 2 юни 2010 г. - четвъртък, 3 юни 2010 г. - ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
сряда, 2 юни 2010 г. - четвъртък, 3 юни 2010 г. - ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
четвъртък, 3 юни 2010 г. - четвъртък, 3 юни 2010 г. - ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 24.05.-28.05. 2010 г.
Бюджет
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА до бюджетния орган относно гаранциите, които се
обезпечават от общия бюджет - Състояние към 30 юни 2009 г. - COM(2010)188
Досие на документа
Данъчно облагане и митнически съюз
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на регионалната Конвенция за
паневросредиземноморските
преференциални
правила
за
произход
COM(2010)172 Досие на документа
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в
съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006
г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и
доброто финансово управление (заявление EGF/2009/020 ES/Castilla-La Mancha) COM(2010)205 Досие на документа
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - 6-и доклад на
Комисията за функционирането на системата за контрол на традиционните
собствени ресурси (2006—2009 г.)(член 18, параграф 5 от Регламент [ЕО, Евратом]
№ 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г.) - COM(2010)219 Досие на документа
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Данъчно облагане и
развитие - Сътрудничество с развиващите се държави за насърчаване на доброто
управление в областта на данъчното облагане - COM(2010)163 Досие на документа
Енергетика
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294,
параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно
позицията на Съвета на първо четене относно приемането на изменено
предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
енергийните характеристики на сградите - COM(2010)165 Досие на документа
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294,
параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно
позицията на Съвета на първо четене по приемането на изменено предложение за
директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на
консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с
енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите COM(2010)164 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ В
ПЕРИОДА 2007—2009 ГОДИНА - съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 680/2007 и
член 9, параграф 2 и член 15 от Решение 1364/2006/ЕО - COM(2010)20 Досие на
документа
Земеделие и развитие на селските райони
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно
разходите по линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 1-3/2010 COM(2010)229 Досие на документа
Изследвания
⇒ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - ОПРОСТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАМКОВИТЕ ПРОГРАМИ ЗА
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - COM(2010)187 Досие на документа
Икономически и финансови въпроси
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО
МЕЖДИННИЯ ПРЕГЛЕД НА ВЪНШНИЯ МАНДАТ НА ЕИБ - COM(2010)173 Досие на
документа
Конкуренция
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно прилагането на член 101, параграф 3 от
Договора за функционирането на Европейския съюз за определени категории
споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор COM(2010)100 Досие на документа
Правосъдие, свобода и сигурност
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА относно осъществяването на засилено
сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла COM(2010)105 Досие на документа
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумението
между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица COM(2010)199 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Първи
годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2009 г.) COM(2010)214 Досие на документа
Предприятия и промишленост
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Европейска стратегия за
незамърсяващи и енергийноефективни превозни средства - COM(2010)186 Досие
на документа
Рибарство и морско дело
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на
Европейския съюз на Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в
открито море в южната част на Тихия океан - COM(2010)152 Досие на документа
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно Споразумението под формата на
размяна на писма между Европейския съюз и Република Чили във връзка с
временното прилагане на Договореността относно опазването на запасите от риба
меч в Югоизточната част на Тихия океан - COM(2010)153 Досие на документа
Транспорт
⇒ РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА
ПОЛИТИКА ЗА ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА - COM(2010)212 Досие на
документа
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
свободното движение на работници в Съюза - COM(2010)204 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
26.05.2010 г. L 127
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 449/2010 на Комисията от 25 май 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на тарифните квоти на Съюза
за някои селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти с
произход от Египет и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2276/2003, (ЕО) №
955/2005, (ЕО) № 1002/2007 и (ЕО) № 1455/2007.
 Регламент (ЕС) № 450/2010 на Комисията от 21 май 2010 година за изменение за
сто двадесет и осми 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.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Регламент (ЕС) № 451/2010 на Комисията от 25 май 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
Регламент (ЕС) № 452/2010 на Комисията от 25 май 2010 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 2010/297/ОВППС EUSEC/1/2010 на Комитета по политика и сигурност от
18 май 2010 година за създаване на комитет на участващите държави за
полицейската мисия на Европейския съюз за предоставяне на консултации и
подпомагане на реформата в сектора за сигурността в Демократична република
Конго (EUSEC ДР Конго).
 Решение 2010/298/ОВППС на Съвета от 25 май 2010 година за изменение и
удължаване срока на действие на Съвместно действие 2008/112/ОВППС относно
мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността
в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA- BISSAU).
 Решение 2010/299/ЕС на Комисията от 21 май 2010 година за отмяна на Решение
2002/627/ЕО на Комисията за създаване на Група на европейските регулатори.
 Решение 2010/300/ЕС на Комисията от 25 май 2010 година за изменение на
Решение 2001/672/ЕО на Комисията по отношение на времевите периоди за
движение на едър рогат добитък, когато е изведен на лятна паша.
27.05.2010 г. L 128
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 454/2010 на Комисията от 26 май 2010 година относно преходни
мерки съгласно Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на разпоредбите за етикетиране на фураж.
 Регламент (ЕС) № 455/2010 на Комисията от 26 май 2010 година относно
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
 Регламент (ЕС) № 456/2010 на Комисията от 26 май 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 457/2010 на Комисията от 26 май 2010 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 2010/301/ЕС на Комисията от 25 май 2010 година за изменение на
Решение 2004/407/ЕО по отношение на разрешаването на вноса на желатин за
фотографски цели в Чешката република.
28.05.2010 г. L 129
РЕШЕНИЯ
 Решение № 458/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010
година за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд
за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. относно премахване на финансирането
на някои дейности на Общността и промяна на границата за финансиране на тези
дейности.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕC) № 459/2010 на Комисията от 27 май 2010 година за изменение на
приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни
вещества от определени пестициди във или върху определени продукти.
 Регламент (ЕС) № 460/2010 на Комисията от 27 май 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните
мита за домати, кайсии, лимони, сливи, праскови, включително праскови без мъх и
нектарини, круши и трапезно грозде.
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕC) № 459/2010 на Комисията от 27 май 2010 година за изменение на
приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни
вещества от определени пестициди във или върху определени продукти.
 Регламент (ЕС) № 460/2010 на Комисията от 27 май 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните
мита за домати, кайсии, лимони, сливи, праскови, включително праскови без мъх и
нектарини, круши и трапезно грозде.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/302/ЕС на Съвета от 10 май 2010 година за сключване на
Меморандум за сътрудничество между Международната организация за гражданско
въздухоплаване и Европейската общност относно одита/инспекциите по
сигурността на въздухоплаването и свързаните с тях въпроси.
 Решение 2010/303/ЕС на Съвета от 25 май 2010 година за назначаване на член от
Дания в Комитета на регионите.

Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени в ЕДЦ през м. май 2010 г.
Издание на ОЛАФ относно предотвратяването на измамите чрез информиране на
обществеността
Prevenir la fraude en informant le public
ЕС 1569
Доклад за конкурентоспособността в ЕС за 2009 година
European Competitiveness Report – 2009
EC 1570
Издание относно заетостта в Европа за 2009 година
European Employment Observatory - Review: Spring 2009
ЕС 1571
Енергийната позиция на Европа за 2009 година
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Седмичен бюлетин

Брой 21
31 май 2010г.

Europe's energy position
ЕС 1572
Издание относно равенството между половете
More women in senior positions
ЕС 1573
Издание относно Доклада на Съвместните Изследователски Центрове в ЕС за
2009 година
Joint Research Centre - Annual Report 2009
ЕС 1574
Издание относно икономиката в Европа – икономическите предизвикателства в
Балтийските райони
European Economy - Cross-country study: Economic policy challenges in the Baltics
Rebalancing in an uncertain environment
ЕС 1575
Издание относно проблемите и предизвикателствата с наркотичните вещества в
Европа
EMCDDA - Guidelines for collecting data on retail drug prices in Europe: issues and challenges
ЕС 1576
Издание относно европейската полиция
Contributing to European police coopearation through learning
ЕС 1577
Издание за историята на Европейската комисия
Translation at the European Commission - a history
ЕС 1578
10-ТА Конференция на ОЛАФ
OLAF - 10TH Anniversary Conference
ЕС 1579
Доклад на Солвит за 2009 година
Development and Performance of the SOLVIT network
ЕС 1581
Доклад на Службата за съвети на гражданите (CSS) за 2009 година
Citizens - Report on the functioning and development of the Citizens Signpost Service CSS
ЕС 1582
Издание относно социалната обстановка в Европейския съюз за 2009 година
The Social Situation In The European Union – 2009
ЕС 1583
Издание относно безопасността на храните в ЕС
Assuring safety in the food chain
ЕС 1584
Издание относно европейска инициатива за “зелени автомобили”
Народно събрание
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Седмичен бюлетин

Брой 21
31 май 2010г.

European Green Cars Initiative
ЕС 1585
Издание относно здравеопазването в ЕС
ECDC CORPORATE - Summary of key publications - 2009
ЕС 1586
Издания относно образованието в ЕС
Education and training for social inclusion;
ERASMUS
ЕС 1587, ЕС 1588
Статистическо издание относно горите за 2009 година
EUROSTAT - Forestry statistics – 2009
ЕС 1589
Статистическо издание относно риболова
Fishery statistics
ЕС 1590

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