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Тема на седмицата
Политическите партии на европейско равнище

През 2004 година влезе в сила регламентът за
политическите партии на европейско равнище. За да бъдат
признати за европейски, партиите трябва да отговарят на
изисквания, като например да са представени юридически в
страната, където е седалището им и да съблюдават основните
принципи на ЕС. Как изглеждат нещата на практика по отношение на статута и
финансирането на европейските партии? Дискусия по темата организира Комисията по
конституционни въпроси на ЕП, с участието на политици и експерти.
Един от централните въпроси по време на дискусията беше за статута на
европейските политически партии. "Надявам се, че следващата стъпка в този дебат ще
бъде създаването на конкретен политически и финансов статут на политическите партии
на ЕС. Ние нямаме европейски статут и това е абсолютно необходимо", подчерта Wilfried
Martens, председател на Европейската народна партия (ЕНП)
Philip Cordery, генерален секретар на Партията на европейските социалисти (ПЕС),
припомни, че в момента правният статут на европейските политически партии се равнява
на статута на белгийска неправителствена организация. Според него статутът трябва да
позволи да се провеждат европейски кампании, да представят кандидати за Европейската
комисия, както и да се водят кампании по време на референдуми и национални
кампании.
"Европейските политически партии не са признати като такива, нямат капацитет да
действат и не разполагат с достатъчно идентичност пред гражданите на ЕС, към които
трябва да се обръщат", посочи Monica Frassoni, съпредседател на Европейската Зелена
Партия (ЕЗП).
Финансирането
"Финансовият регламент за подкрепа на политическите партии не позволява на
партиите на европейско равнище да действат като политически партии. Не им е
позволено да водят кампания, да подкрепят кандидати, подчерта Andrew Duff (АЛДЕ ,
Великобритания).
Wilfried Martens също подчерта, че финансирането е от централно значение за
европейските партии, за да могат да бъдат по-независими.
Индивидуалното членство
"Трябва да допуснем индивидуалното членство, може би има хора в нашите
държави, които биха искали да са членове на европейските партии, но не желаят да
членуват в националните партии, посочи португалецът от ЕНП Paulo Rangel.
Номинации на Европейските избори
"Европейската социалистическа партия обмисля номиниране на кандидат за
председател на ЕК в изборите за Европейски парламент през 2014 г." съобщи Enrique
Guerrero Salom (Социалисти&Демократи, Испания).
Доклад по темата в ЕП
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Гръцката евродепутатка от ЕНП Marietta Giannakou, която подготвя парламентарен
доклад по темата, посочи, че "приемането на правен статут за европейските политически
партии въз основа на правото на ЕС е решителна и качествена стъпка към подобряване
на демокрацията в рамките на Съюза."
Докладът ще се гласува в Комисията по Конституционни въпроси през март 2011
г., за април 2011 г. се очаква да влезе за обсъждане в пленарна зала.
Източник: Страницата на Европейския парламент

Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

В Народното събрание беше обявено началото на обществен дебат за Общата
селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г.
В Народното събрание беше обявено началото на обществен дебат за Общата
селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г. Българският
евродепутат Мария Неделчева посочи на пресконференция, че през следващите шест
месеца в различни градове на страната ще бъде обсъждана позицията на България за
Общата селскостопанска рамка на ЕС за периода. Целта на дискусиите е в тях да се
включат представители на земеделския сектор у нас. Инициативата за обсъжданията е
подкрепена от правителството, от партията ГЕРБ, от Асоциацията на земеделските
производители в България. Първата среща ще бъде на 15 февруари 2011 г. в
Благоевград, а последната - на 15 юли в Ямбол, когато се очаква да бъде съставена и
окончателната позиция на страната ни, отбеляза Мария Неделчева. Мнението на
селскостопанските производители ще бъде отчитано чрез анкети, резултатите от които
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трябва да покажат как да се реформира секторът. Селското стопанство е стратегически
отрасъл в икономиката ни и ние трябва да отстоим националната си позиция, каза
евродепутатът.
Председателят
на
Народното
събрание
Цецка
Цачева
отбеляза
на
пресконференцията, че изработването на позицията на страната ни по общоевропейската
селскостопанска политика е обвързано и със законодателни инициативи. Това обаче
изисква еднопосочност на действията на всички парламентарни групи, допълни тя.
За следващия програмен период България ще настоява за справедливо
разпределение на финансовите средства за селскостопанските производители в ЕС, каза
заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров. По думите му ЕК
трябва да даде възможност на всяка страна да разпредели субсидиите, съобразно с
нуждите си.

Предстоящи събития
02/02/2011
09:00 Пленарно заседание
02/02/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
02/02/2011
14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите
02/02/2011
14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
02/02/2011
14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове
02/02/2011
15:00 Заседание на Комисия по земеделието и горите
02/02/2011
15:00 Заседание на Комисия по труда и социалната политика
03/02/2011
09:00 Пленарно заседание
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Годишна работна програма
На 27 януари 2011 г. Комисията по околна среда и водите разгледа и прие годишната
програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на
Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-03, внесена от Министерски съвет на 17.01.2011 г.
Комисията по околна среда прие да включи допълнително към Годишната работна
програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз два проекта на
законодателни актове на Европейската комисия, посочени в Работната програма на ЕК за
2011 г., а именно: – 1. Преглед на списъка на приоритетните вещества съгласно Рамкова
директива за водите. и – 2. Предложение за многогодишна финансова рамка, включително
предложения за различни области на политиката, свързани с изменение на климата и
околната среда.
На 26.1.2011 г. Комисията по културата, гражданското общество и медиите
предложи в Годишната работна програма на Народното събрание за 2011 г. да бъдат
включени следните проекти на актове:
- Законодателно предложение относно управлението на колективни права;
- Преглед на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в
обществения сектор;
- Регламент за европейска фондация;
- Съобщение относно цифровизацията и цифровото съхраняване;
- Мерки за отключване на потенциала на културните и творческите индустрии.
На 27.1.2011 г. Комисията по правни въпроси предложи в Годишната работна
програма на Народното събрание за 2011 г. да бъдат включени следните проекти на
актове:
- Предложение за Директива относно правата и оказването на помощ на жертви на
престъпления;
- Законодателен инструмент относно европейското договорно право;
- Предложение за директива за достъп до адвокат в наказателноправни производства;
- Предложение за регламент относно стълкновение на закони по въпроси, свързани с
правата на съпружеската общност, включително въпроса за компетентността и взаимното
признаване, и за регламент относно имуществените последствия от раздялата на двойки
от други видове съюзи;
- Законодателно предложение за съобщение относно контактите с роднини, работодатели
и консулски служби в наказателноправни производства.
На 27.1.2011 г. Комисията по правата на човека и вероизповеданията предложи в
Годишната работна програма на Народното събрание за 2011 г. да бъде включена
Рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите.
На 27.01.2011 г., Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и
парламентарна етика предложи в Годишната работна програма на НС за 2011 г. да бъдат
включени следните инициативи за защита на законната икономика:
- Съобщение относно цялостна политика срещу корупцията;
- Предложение за нова правна рамка относно изземането и възстановяването на активи;
- Съобщение относно стратегия за борба с измамите.
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Новини от България свързани с ЕС
Европейският парламент дискутира по краен срок на помощта за АЕЦ "Козлодуй"
Европейският парламент може да поиска да се сложи краен срок на програмите за
компенсиране на страните, използващи европейски компенсации за затваряне на ядрени
общности. Проект за доклад, съдържащ тази идея, се обсъжда в комисиите по енергетика
и по бюджетен контрол. В момента такива програми има в България, Литва и Словакия,
съобщи пресцентърът на Групата на социалистите в Парламента.
Докладът е инициран от румънския евродепутат Мариян-Жан Маринеску (ЕНП).
Той изразява опасения, че изпълнението на програмите се бави, а страните са похарчили
твърде много пари по проекти, които не са свързани пряко с извеждането от
експлоатация на старите блокове.
Маринеску твърди, че същинското извеждане от експлоатация на блоковете още не
е започнало, макар по-голяма част от средствата в размер на 2,78 млрд. евро вече са
изразходвани.
Литва и Словакия затвориха по два блока съответно в атомните централи
"Игналина" и "Бохунице", а България - четири малки реактора в "Козлодуй".
За да се справят със загубите от спирането на мощностите и за да ги подпомогне в
извеждането от експлоатация, ЕС им предостави компенсации до 2013 г., а за България
до 2009 г.
София успя да получи удължаване до 2013 г., като й бяха заделени допълнително
300 млн. евро, с което общият размер на европейската помощ достигна 850 млн.евро.
Според Маринеску и трите страни изостават с изпълнението на програмите. България е
договорила 62,42% от европейските средства, а е изплатила 41,84%. В Словакия са
контрактувани 59% и разплатени са 25,7%. Най-напред са литовците, където
подписаните договори са 64%, а платените 55,6%. Във връзка с това християндемократът отправя критики към трите страни, че не са били готови да усвояват
европейската помощ, която им се отпуска от 1999 г., първоначално като част от програма
ФАР.
Програмите на трите страни предвиждат, че парите могат да се използват за:
извеждане от експлоатация и за отпадъците, за енергийни проекти, свързани с
подобряване на енергийната ефективност, за модернизация на енергетиката и за
подобряване на сигурността на енергийните доставки, както и за компенсиране на
социалните последици и за преквалификация на персонала на затворените мощности.
Румънският депутат твърди, че значителна част от средствата са използвани за
дейности, които не са свързани с извеждането от експлоатация, предимно за енергийни
проекти. Той предупреждава, че е възможно разходите да надхвърлят планираната
помощ от ЕС. Депутатът призовава Европейската комисия да засили контрола върху
разходването им, тъй като същинското демонтиране на реакторите ще започне след 2011
г., а за България - след 2012 г.
Маринеску призовава за увеличаване на проверките и одитите на програмите.
Сред критериите за оценка той предлага да се добави и мониторинг за евентуални
разследвания на европейската агенция за измамите ОЛАФ по такива проекти. Специално
за България се предлага да се обедини управлението на програмите за блокове 1 и 2 с 3
и 4, които сега са поверени на държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и на АЕЦ
"Козлодуй".
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"Условията на програмите за извеждане от експлоатация не бива да се променят,
защото това ще доведе до допълнително забавяне на проектите", предупреди българският
евродепутат Ивайло Калфин.
Калфин внесе редица поправки в проектодоклада. Той смята, че е недопустимо да се
поставя изискване средствата да се разходват само за демонтажа на блокове, тъй като
европейската помощ не компенсира всички загуби от предсрочното затваряне на
реакторите.
Българският евродепутат предлага да отпадне текста, според който блоковете са
били затворени, защото са опасни. "В случая с България разполагаме с авторитетни
международни експертизи, които доказват, че затворените реактори отговарят на
европейските стандарти за сигурност и че експлоатацията им можеше да бъде удължена.
България пое обещание за извеждането им от експлоатация пред ЕС и го спази",
добави Ивайло Калфин.
Източник: europa.bg

Договор от Лисабон
Консолидирана версия на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането
на Европейския съюз

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент

Край на банановата война?
ЕС е най-големият вносител на банани. Страните
износителки от Африка и Карибите и техните конкуренти от
Латинска Америка си оспорват позиции на европейския
пазар. Комисията по международна търговия на ЕП одобри
споразумението за търговията на банани, което прави
европейския пазар по достъпен за големи мултинационални
компании от Латинска Америка. В същото време депутати
предупредиха, че малките стопанства от страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския
регион могат да бъдат застрашени.
Комисията по международната търговия на Парламента (INTA) подкрепи на 17
януари 2010г. сделката за търговията с банани (докладчик Francesca Balzani, Социалисти
Народно събрание
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& Демократи, Италия) постигнато през декември 2009 година между ЕС от една страна и
САЩ, както и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор , Гватемала, Хондурас, Мексико,
Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела от друга. Споразумението включва два основни
момента:
• ЕС постепенно ще намали митата върху вноса на банани от Латинска Америка в
осем фази, от € 176 на € 114 (през 2017 година).
• В замяна на това другата страна ще се откаже от действията си срещу ЕС в
рамките на СТО за нарушение на правилата на международната търговия
Ако целият Парламент одобри сделката, това ще бъде краят на 15-годишната
бананова война. През 1993 година ЕС въведе режим, който да позволи на малките
производители на банани от Африка, Карибския и Тихоокеанския регион да продължат да
изкарват прехраната си и техните стоки влизаха на пазара на ЕС безмитно.
Това бе в ущърб на големите мултинационални компании, износители на банани от
Латинска Америка (предимно от САЩ). Световната търговска организация установи
нарушение на правилата за международна търговия, САЩ дори получиха разрешение да
наложат санкции и мита за някои продукти на ЕС (от шотландски кашмир да френски
сирена).
Не липсват опасения, че новото споразумение ще представлява заплаха за целите
на развитието. Има идеи за финансови компенсации за страните от Африка, Карибския и
Тихоокеанския регион, евродепутатите настояват за подкрепа и за европейските
производители. В същото време депутатите настояват да се спазват трудовите норми в
сектора.
Евродепутатите от Европейската Обединена левица и от Партията на Зелените
гласуваха против сделката в Парламентарната Комисия. Според тях, сделката ще изложи
на риск основните права на малките производители чрез засилване на монополното
положение на големите мултинационални компании.

Скандалът с диоксин в Германия - евродепутатите за
затягане на контрола и наказанията
ЕС обмисля затягане на мерките за хранителна
безопасност в следствие на скандала с диоксина в
Германия. Канцерогенният диоксин бе открит в яйца и
пилета в Северната част на Германия, но заразени
хранителни продукти са достигнали и до други европейски
държави. Евродепутатите обсъдиха скандала на пленарното
заседание през януари, както и в понеделник, 24 януари 2011 г., в Комисията по околна
среда и защита на потребителите.
В края на декември 2010 г. властите в Германия откриват диоксин, за който се
смята че причинява рак, в яйца и пилешко месо. Установява се, че до замърсяването се е
стигнало след като мазнини и масла използвани за промишлени нужди са смесени с
фураж за животните. Хиляди ферми в Германия са затворени, предполага се, че
замърсени продукти са достигнали Великобритания и Холандия, а от замърсения фураж
са снабдявани и ферми във Франция и Дания. Германия информира Европейската
Комисия за случая веднага и Комисията задейства така наречената система за бърз
отговор и информира останалите членки на ЕС.
Народно събрание
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Няколко държави, между които Китай, Южна Корея и Словакия, спират вноса на
селскостопански
продукти
от
Германия.(Словакия
междувременно
отмени
забраната). Макар че, дозите на диоксин в яйцата на някои ферми в Германия
надвишават до пет пъти нормите, специалистите смятат, че до риск за здравето може да
се стигне само, ако се консумират огромни количества заразени продукти.
Европейската Комисия смята, че няма основание за забрана на внос на германски
аграрни продукти, тъй като не представляват непосредствен риск за здравето.
ЕС обмисля по-строги правила за безопасност на храните
По време на дебата по темата в Европейския Парламент (17 януари 2011г.)
комисарят по здравеопазването John Dalli посочи, че обмисля по-стриктни мерки за
контрол на диоксина и проучва възможностите за ясно разделяне на производството на
масла за индустриални нужди от това за целите на хранителната промишленост. За
подобно разделяне се обявиха и германските депутати Albert Dess (ЕНП) и Ulrike Rodust
(Социалисти и демократи), които подкрепиха още затягане на наказателните мерки за
нарушаване на нормите за безопасност на храните.
Според Martin Häusling (Германия, Партия на зелените) е необходима
фундаментална промяна на в много области на политиката: "храната би трябвало да идва
от фермите, а не от промишлените предприятия."
Bas Eickhout (Партия на зелените, Холандия) предложи по време на дискусията в
Комисията по околна среда и защита на потребителите (на 24 януари 2011г.) мазнините
и маслата използвани за индустриални нужди да се оцветяват с определен цвят, за да не
се стига до смесвания.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

Спасете пчелите!

Популациите на медоносни пчели измират загадъчно в Европа и
по света. На 24 януари 2011 г. министрите на селското
стопанство от ЕС обсъдиха това тревожно явление въз основа на
съобщението на Комисията относно здравето на пчелите.
В Европа се срещат повече от 2500 вида диви пчели и
медоносната пчела - вид, който обикновено е питомен.
Те играят жизненоважна роля за опрашването на селскостопанските култури и
цветята. Медоносните пчели доставят също мед и други продукти като восък, пчелно
млечице и пчелен клей.
В последните години изчезнаха голям брой диви и опитомени опрашители. По
време на така нареченото разпадане на пчелни колонии пчелите загубват ориентация и
умират далече от техните кошери. Вината беше приписвана на много фактори, в т.ч.
паразити, вируси, гъбички и пестициди. Въпреки това до момента учените не могат да
посочат точните причини.
Целта на ЕС е до края на 2011 г. да стартира пилотна програма за наблюдение, за
да се разреши въпросът с настоящата липса на сравними данни за пчелите. До април
Народно събрание
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2011 г. в София Антиполис, Франция, ще бъде създадена референтна лаборатория на ЕС
за здравето на пчелите. Служителите а държавите-членки ще получат обучение в
областта на здравето на пчелите в рамките на инициативата „По-добро обучение за побезопасни храни".
Друга опасност за популациите на пчели е загубата и фрагментирането на
местообитанието. ЕС се стреми да намери решение на този проблем, като насърчава
биологичното разнообразие в програмите си.
По този въпрос Съюзът работи в тясно сътрудничество със Световната организация
за здравеопазване на животните (OIE) - междуправителствената организация, отговорна
за подобряване на здравето на животните в света.

Източник: Страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС
На 1 януари 2011 г. Унгария пое ръководството на ЕС след
Испания и Белгия.
Унгария, която влезе в ЕС през 2004 г., ще председателства
Съвета на ЕС за пръв път. Сред нейните приоритети са
стабилизирането на европейската икономика, разширяването на
Съюза, енергетиката и интегрирането на ромите.

http://www.eu2011.hu/

Новини от Европейската комисия
По-ефективно използване на оскъдните ресурси

Визия на ЕС за интелигентно използване на
природните ресурси, опазване на околната среда и
стимулиране на икономическия растеж.
План
за по-ефективно използване на
природните ресурси на планетата ще бъде един от
начините за постигане на общите цели на ЕС в областта
на климатичните промени, енергетиката, транспорта, суровините, селското стопанство,
рибарството, биоразнообразието и регионалното развитие.
Планът е част от "Европа 2020
", стратегията на Съюза за устойчив растеж и
работни места. Освен опазването на основни ресурси като чистия въздух, водите, земята,
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горите и храните, ЕС иска да насърчи повторното използване и преработването на
минерали и метали от съществено значение за съвременната икономика.
Това ще помогне за повишаване на ефективността, производителността и
конкурентоспособността. Предприятията, които използват по ефективен начин суровини,
вода и други материали, необходими за производството на техните продукти, са в
състояние да намалят разходите си и така да станат по-конкурентоспособни.
Някои промишлени сектори вече берат плодовете от въведените иновации.
Например производителите на цимент започват да използват алтернативни горива,
суровини и преработени отпадъци с цел намаляване на емисиите на въглероден диоксид,
разходите за енергия и отпадъците.
В Унгария 56 предприятия са въвели екологични иновации, благодарение на които
са реализирали икономии в размер на 59 млн. евро. В Нидерландия химически завод,
който е потребявал 9,9 млн. литра прясна вода на ден, е преминал към използването на
битови отпадни води, което му позволява да изразходва с 65 % по-малко енергия и 500
тона по-малко химикали на година. Той също така е намалил емисиите си на парникови
газове с 5000 тона.
Насърчаването на ефективното използване на ресурсите ще бъде водещ принцип в
планираните от ЕС мерки в областта на нисковъглеродната икономика, енергийната
ефективност, транспорта, селското стопанство, рибарството и биоразнообразието.
Чрез тези усилия на свой ред ще се стимулират иновациите и ще се намали
зависимостта на ЕС от вноса на суровини.
ЕС също така се стреми да гарантира сигурността на доставките на суровини и ще
предложи действия по отношение на стоковите пазари.
Тези мерки са от съществено значение за икономическото благополучие на ЕС,
защото развитието на икономиките на Китай, Индия и други страни води до увеличаване
на световната конкуренция за достъп до оскъдни ресурси и до повишаване на цените.
Европейските сектори на строителството, производството на химикали,
автомобили, авиационна техника, машини и оборудване, в които са заети 30 млн. души,
са зависими от достъпа до суровини.
Повече за плана за ефективно използване на ресурсите

Обществени поръчки - кажете си мнението за правилата
Консултация за начините, по които правилата на ЕС за
обществените поръчки могат да станат по-ефективни за
правителствата, компаниите и данъкоплатците.
На обществените поръчки - правителствени разходи за
договори за покупка на стоки, услуги и инфраструктура - се
падат 17 % от БВП на ЕС. Усъвършенстването на правилата ще помогне на
правителствата да използват тези средства по-ефективно, а това ще доведе до
повишаване на иновациите, работните места и екологосъобразния растеж.
Правилата на ЕС за единния пазар вече помогнаха на публичните власти да
спестят средства на данъкоплатците, позволявайки на компаниите да се конкурират за
договори в рамките на Съюза.
Но все още има място за усъвършенстване. Допълнителни икономии ще са особено
добре дошли сега, когато публичните финанси са подложени на натиск от отслабналата
икономика и призивите за намаляване на разходите.
ЕС провежда обществена консултация
за това как да постигне поконкурентен пазар на обществени поръчки и как да спести повече пари.
Народно събрание
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Обяснителен документ
към консултацията очертава начините за
усъвършенстване на съществуващата система с оглед на постигането на тези цели.
Промените трябва да гарантират също така прозрачност, равен достъп и лоялна
конкуренция при възлагането на обществени поръчки. Документът определя някои
основни области за евентуално преразглеждане на сега действащите правила:
- опростяване на сегашните процедури, особено за малки местни и регионални
администрации
- намаляване на бюрокрацията, по-специално за малки и средни предприятия
- улесняване на участието в търгове за поръчки в чужбина
- определяне кога договорите между публични органи трябва да бъдат освободени
от правилата на ЕС за обществените поръчки
- изменение на правилата с оглед на постигането на други политически цели като
насърчаването на иновациите или на цели в областта на околната среда и социалната
политика
- промяна на правилата за обществени поръчки за услуги с особена социална
значимост
- добавяне на по-строги правила или на по-добри предпазни мерки за
предотвратяване на евентуално фаворизиране, корупция или конфликти на интереси
избягване на мерки, водещи до доминиращи доставчици, манипулиране на търгове или
подялба на пазара между участниците в търгове
- подобряване на достъпа на компании от ЕС до пазарите за обществени поръчки
извън Съюза
Следващи стъпки
Мненията на участниците в консултацията ще бъдат взети предвид в евентуални
законодателни предложения, които ще бъдат направени през следващата година. Трябва
да изпратите коментарите си до 18 април 2011 г.
Консултация за обществените поръчки
Още информация за обществените поръчки в ЕС

Източник: Страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС
Изгряващи групи
Някои от най-обещаващите европейски музикални
групи получават наградите "Border Breakers"
Наградите "Европейски музикален дебют без граници"
имат за цел да представят музикалното разнообразие и да
отличат солови или групови изпълнения, получили признание
извън своята държава.
Победителите се определят на базата на техните продажби и излъчвания в ефир в
държавата им на произход и в чужбина, както и според представянето им на живо и
тяхната популярност на фестивали в цяла Европа. Тази година награди получиха поп, рок
Народно събрание
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и денс изпълнители от Германия, Дания, Франция, Норвегия, Румъния, Австрия,
Великобритания, Швеция, Холандия и Белгия.
Носител на специалната награда на публиката, определена чрез гласуване на
феновете в цяла Европа, е базираната в Германия група Baseballs със своя ретро кавър на
песента "Chasing Cars" на Сноу Патрол.
На 12 януари 2011 г. с церемонията по награждаване, чийто домакин бе
известният музикант и телевизионен водещ Джулс Холънд, бе открита най-голямата
проява за годината, посветена на живата музика - фестивалът "Eurosonic Noorderslag".
Някои от победителите, сред които френската изпълнителка ZAZ и австрийката
Сейнт Лу пяха на живо по време на церемонията. Към тях се присъедини и Кейти Мелуа,
бивша победителка в конкурса, която днес вече се е наложила като артист.
Европейският съюз финансира наградата "Европейски музикален дебют без
граници" в рамките на своята програма "Култура"
.
Още за "Европейски музикален дебют без граници"

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 01.01-31.01.2011 г.
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Женевско
споразумение за търговията с банани между Европейския съюз, от една страна, и
Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа,
Панама, Перу и Венецуела — от друга, и на Споразумение за търговията с банани между
Европейския съюз и Съединените американски щати - COM(2010) 98 Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - За
оперативна съвместимост на европейските обществени услуги - COM(2010) 744 Досие на
документа
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
работното пространство, достъпа до мястото на водача и вратите и прозорците на
селскостопански или горски колесни трактори - COM(2010) 746 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Европейската
конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп
под условие - COM(2010) 755 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Първа междинна
оценка на съвместните технологични инициативи ARTEMIS и ENIAC - COM(2010) 752
Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро, както
и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 - COM(2010) 775 Досие на документа
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ЗЕЛЕНА КНИГА - По-малко административни процедури за гражданите:
насърчаване на свободното движение на официални документи и признаването на
действието на актовете за гражданско състояние - COM(2010) 747 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Последваща оценка на събитието „Европейска столица на културата“ за
2009 г. (Линц и Вилнюс) - COM(2010) 762 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА за
ефективността и степента на съгласуваност на санитарния и фитосанитарния контрол
върху вноса на храни, фуражи, животни и растения - COM(2010) 785 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Междинен доклад
за оценка на програма МЕДИА 2007 - COM(2010) 777 Досие на документа
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ И
СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2009 Г. ЗА ПРОГРАМА ФАР,
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТУРЦИЯ, CARDS И ПРЕХОДНИЯ ФИНАНСОВ
ИНСТРУМЕНТ - COM(2010) 793 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална
сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на
Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност COM(2010) 794 Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Премахване на данъчните пречки при трансграничните дейности за гражданите на ЕС COM(2010) 769 Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно
процедурите за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент
заедно с националните парламенти - COM(2010) 776 Досие на документа
ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО
ПРИЛАГАНЕТО ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 ЮНИ 2000 Г. ОТНОСНО КРАЙПЪТНИТЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ НА ДВИЖЕЩИТЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА
ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - Отчетни периоди 2005 г.—2006 г. и 2007 г.—2008 г. COM(2010) 754 Досие на документа
Външни отношения
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294,
параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на
Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за
сътрудничество за развитие - (оригинално предложение на Комисията „изменение
относно данъците“, COM(2009)194) - COM(2010) 788 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 с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета относно създаването на финансов
инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок
доход - COM(2010) 786 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 с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за
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изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Съвета за установяване на финансов
инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света - COM(2010)
789 Досие на документа
Данъчно облагане и митнически съюз
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно данъчния режим на „octroi de mer“,
който се прилага към френските отвъдморски департаменти - COM(2010) 742 Досие на
документа
Земеделие и развитие на селските райони
Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от [...] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно
финансирането на Общата селскостопанска политика и за отменяне на Регламенти (ЕО)
№ 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета - COM(2010) 745 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
схемите за качество на селскостопанските продукти - COM(2010) 733 Досие на документи
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на пазарните
стандарти - COM(2010) 738 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на
Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти - COM(2010) 759 Досие на документа
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични
разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) - COM(2010) 799
Досие на документа
Информационно общество
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Европейският план за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г. Оползотворяване на ИКТ за подпомагане на интелигентно, устойчиво и новаторско
управление - SEC(2010) 1539 окончателeн - COM(2010) 743 Досие на документа
Предприятия и промишленост
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 429/73 за определяне на специални разпоредби, приложими при
вноса в Общността на определени стоки, предмет на Регламент (ЕИО) № 1059/69 с
произход от Турция, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 215/2000 за подновяване за 2000
година на мерките по Регламент (ЕО) № 1416/95 за установяване на някои отстъпки под
формата на тарифни квоти на Общността през 1995 г. за определени преработени
селскостопански продукти - COM(2010) 756 Досие на документа
Развитие и отношения със страните от АКТ
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294,
параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на
Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за
сътрудничество за развитие (първоначално предложение на Комисията „изменения
относно придружаващи мерки за сектора на бананите (ПМБ)“, COM(2010)102) COM(2010) 787 Досие на документа

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

15

Седмичен бюлетин

Брой 3
31 януари 2011 г.

Рибарство и морско дело
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на нов протокол за
определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност
и Демократична република Сао Томе и Принсипи - COM(2010) 735 Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ МОРСКО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ В ЕС — ПОСТИЖЕНИЯ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ COM(2010) 771 Досие на документа
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Доклад за дейността на EURES за периода 2006
—2008 г., представен от Комисията в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент
(ЕИО) № 1612/68 - „Към единен европейски пазар на труда: приносът на EURES“ COM(2010) 731 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
22.01.2011 L19
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 53/2011 на Комисията от 21 януари 2011 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 606/2009 относно определяне на някои правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаровинарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения.
 Регламент (ЕС) № 54/2011 на Комисията от 21 януари 2011 година за изменение
на Регламент (ЕС) № 447/2010 за откриване на продажбата на обезмаслено мляко
на прах чрез тръжна процедура по отношение на датата на внасяне на склад на
обезмасленото мляко на прах за интервенция.
 Регламент (ЕС) № 55/2011 на Комисията от 21 януари 2011 година за определяне
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 56/2011 на Комисията от 21 януари 2011 година за определяне
на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 17 до 18 януари
2011 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната
квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец
януари 2011 г.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2011/37/ЕС за изпълнение на Съвета от 18 януари 2011 година за
изменение на Решение 2007/884/ЕО за оправомощаване на Обединеното кралство
да продължава да прилага мярка, дерогираща от член 26, параграф 1, буква а) и
членове 168 и 169 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка
върху добавената стойност.
 Решение 2011/38/ЕС за изпълнение на Съвета от 18 януари 2011 година за
предоставяне разрешение на Франция да прилага диференцирано ниво на данъчно
облагане върху моторните горива в съответствие с член 19 от Директива
2003/96/ЕО.
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Решение 2011/39/ЕС на Съвета от 18 януари 2011 година за назначаване на един
член и двама заместник- членове от Австрия в Комитета на регионите.
Решение 2011/40/ЕС на Съвета от 18 януари 2011 година за назначаване на
заместник-член от Словакия в Комитета на регионите.
Решение 2011/41/ЕС на Съвета от 18 януари 2011 година за назначаване на трима
членове от Нидерландия и шестима заместник-членове от Нидерландия в Комитета
на регионите.
Решение 2011/42/ЕС на Съвета от 18 януари 2011 година за назначаване на член и
заместник-член от Полша в Комитета на регионите.
Решение 2011/43/ЕС на Комисията от 21 януари 2011 година за изменение на
Решение 2010/468/ЕС за регламентиране на временната търговия с някои сортове
Avena strigosa Schreb., които не са включени в Общия каталог на сортовете от
земеделски растителни видове или в националните каталози на сортовете на
държавите-членки.
Решение 2011/44/ЕС на Комисията от 19 януари 2011 година относно някои
защитни мерки срещу болестта шап в България.

25.01.2011 L 21
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 58/2011 на Комисията от 24 януари 2011 година за определяне
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2011/47/ЕС на Комисията от 20 януари 2011 година относно дерогация от
правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета, по
отношение на захарта от Нидерландските Антили.
 Решение 2011/48/ЕС на Комисията от 24 януари 2011 година относно пускането на
пазара с цел употреба от съществено значение на биоциди, съдържащи темефос,
във френските отвъдморски департаменти.
26.01.2011 L22
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 59/2011 на Комисията от 25 януари 2011 година за откриване и
управление на тарифни квоти на Съюза за вина с произход от Република Сърбия.
 Регламент (ЕС) № 60/2011 на Комисията от 25 януари 2011 година за определяне
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2011/49/ЕС на Комисията от 25 януари 2011 година в приложение на
член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета във връзка с мярка за забрана, приета
от органите на Обединеното кралство, по отношение на предпазно облекло за
фехтовачи.
27.01.2011 L23
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 61/2011 на Комисията от 24 януари 2011 година за изменение
на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и
маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ
 Регламент (ЕС) № 62/2011 на Комисията от 26 януари 2011 година за изключване
на подучастъци 27 и 28.2 на ICES от определени ограничения на риболовното
усилие за 2011 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета за създаване на
Народно събрание
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многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните
предприятия, които експлоатират тези запаси.




Регламент (ЕС) № 63/2011 на Комисията от 26 януари 2011 година за определяне
на подробни разпоредби относно заявлението за дерогация по отношение на
целите за специфични емисии на CO 2 в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО)
№ 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
Регламент (ЕС) № 64/2011 на Комисията от 26 януари 2011 година за определяне
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.

27.01.2011 L24
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 година за установяване на
възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за
2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън
ЕС.
28.01.2011 L25
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне
на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по
отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване
по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони.
 Регламент (ЕС) № 66/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 67/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година относно
издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити
за подпериода на месец януари 2011 г. с Регламент (ЕО) № 327/98.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2011/54/ЕС на Съвета от 24 януари 2011 година за назначаване на член и
заместник-член от Латвия в Комитета на регионите.
 Решение 2011/55/ЕС на Съвета от 24 януари 2011 година за назначаване на трима
членове и четирима заместник-членове от Швеция в Комитета на регионите.
29.01.2011 L26
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 68/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за
предварително определяне на размера на помощта за частно складиране на
свинско месо.
 Регламент (ЕС) № 69/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за определяне
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 70/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за
2010/11 пазарна година.
 Регламент (ЕС) № 71/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година относно
продажните цени на зърнени култури за петите индивидуални покани за търг в
рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010.
Народно събрание
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ДИРЕКТИВИ
 Директива 2011/8/ЕС на Комисията от 28 януари 2011 година за изменение на
Директива 2002/72/ЕО по отношение на ограничението за употреба на бисфенол А
в пластмасови шишета за хранене на кърмачета.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2011/57/ЕС на Съвета от 20 декември 2010 година за изменение на
Решение 2010/320/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване
на фискалния надзор и за предизвестие за Гърция за предприемане на
преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит.
01.02.2011 L27
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 72/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за забрана на
риболова на аншоа в зона VIII от страна на съдове под флага на Франция.
 Регламент (ЕС) № 73/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за забрана на
риболова на херинга във води на ЕС и норвежки води от зона IV, северно от 53°
30′ с. ш. от страна на съдове под флага на Франция.
 Регламент (ЕС) № 74/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за забрана на
риболова на треска в международни води от зони I и IIb от страна на съдове под
флага на Франция.
 Регламент (ЕС) № 75/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за забрана на
риболова на син марлин в Атлантическия океан от страна на съдове под флага на
държава-членка на Европейския съюз.
 Регламент (ЕС) № 76/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за забрана на
риболова на афанопус във води на Общността и във води, които не са под
суверенитета или юрисдикцията на трети държави, от зони VIII, IХ и X от страна на
съдове под флага на Испания.
 Регламент (ЕС) № 77/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за забрана на
риболова на налим във води на Общността и води, които не са под суверенитета
или юрисдикцията на трети държави, от зони V, VI и VII от страна на съдове под
флага на Испания.
 Регламент (ЕС) № 78/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за забрана на
риболова на обикновен морски език в зони VIIIa and VIIIb от страна на съдове под
флага на Испания.
 Регламент (ЕС) № 79/2011 на Комисията от 28 януари 2011 година за забрана на
риболова на гренландска камбала в зона 3LMNO на NAFO от страна на съдове под
флага на Испания.
 Регламент (ЕС) № 80/2011 на Комисията от 31 януари 2011 година за определяне
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 81/2011 на Комисията от 31 януари 2011 година относно
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1
февруари 2011 година.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2011/60/ЕС на Комисията от 27 януари 2010 година относно държавна
помощ C 12/08 (ex NN 74/07) — Словакия — Споразумение между „Летище
Братислава“ и Ryanair.
 Решение 2011/61/ЕС на Комисията от 31 януари 2011 година съгласно Директива
95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на
защита на личните данни от страна на Държавата Израел във връзка с
автоматизираното предаване на лични данни.
Народно събрание
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Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени в ЕДЦ през м. януари 2011 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
Europe's energy position
ЕС 1572
Издание относно равенството между половете. Повече жени на работните места
в ЕС
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
Народно събрание
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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 ”
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
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