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Тема на седмицата

Да  продължи  натискът  върху 
Либия

По време на извънредното заседание на Съвета 
по  външни  работи  на  10  март 2011  г.  ЕС  обсъди 
настоящите събития в Либия и региона.Заседанието бе 

свикано  от  върховния  представител  Катрин  Аштън  с  цел  да  се  направи  оценка  на 
положението в региона преди извънредното заседание на Европейския съвет на 11 март 
2011 г.

Съветът вече реагира на сериозното положение в Либия, като разшири приетите 
ограничителни  мерки.  Понастоящем  те  включват  още  пет  финансови  образувания  от 
съществено  значение,  чиито  финансови  средства  и  икономически  ресурси  ще  бъдат 
замразени. В списъка с 26 физически лица,  които се смятат за отговорни за тежките 
репресии срещу цивилното население от 15 февруари 2011 г. насам и чиито активи се 
замразяват, ще се добави още едно име.

Освен  това  министрите  обсъдиха  разработената  от  Комисията  и  Службата  за 
външна дейност стратегия, която трябва да се приложи за оказване на икономическа и 
политическа подкрепа на страните в региона.

„Истински значимото послание е политическият натиск да продължи, да се спре 
насилието и да се постигне успешен напредък в прехода на Либия към демокрация.Освен 
това  е  важно  да  бъдем  в  състояние  да  предоставим  хуманитарна  подкрепа  и  да  се 
справим с проблемите по границите, свързани с хората, които бягат от Либия“,  заяви 
върховният представител при пристигането си на заседанието.

За повече информация:
Либия:  ЕС  включва  в  ограничителните  мерки  финансови  образувания  от  съществено 
значение
Кратки бележки на върховния представител
Пристигане на върховния представител на заседанието на Съвета (излъчване в интернет)

Източник: Страницата на Съвета

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

2

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/story/index/story_id/16181/media_id/38644/media_type/video
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=78&grp=18449&lang=bg&cmsId=339
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=78&grp=18445&lang=bg&cmsId=339
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=78&grp=18445&lang=bg&cmsId=339
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

По повод разрушителното земетресение в 
Япония председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева изпрати 
съболезнователни адреси до 

председателите на двете камари на 
японския парламент

11/03/2011

По  повод  разрушителното  земетресение  в  Япония  председателят  на  Народното 
събрание  Цецка  Цачева  изпрати  съболезнователни  адреси  до  председателите  на 
Камарата на съветниците и Камарата на представителите на японския парламент Такео 
Нишиока и Такахиро Йокомичи.

„Дълбоко съм покрусена от трагичните последици от природното бедствие, което 
погуби  десетки  граждани  и  причини  значителни  материални  щети.  В  този  тежък  за 
Япония момент позволете ми да изразя най-искрена приятелска и човешка съпричастност 
и солидарност. Моля, приемете израза на моите и на народните представители от 41-то 
Народно събрание най-дълбоки съболезнования и съчувствие към членовете на японския 
парламент, към семействата и близките на жертвите. Всички в България дълбоко скърбим 
заедно с вас”, пише в съболезнователния адрес председателят на Народното събрание.

«Вярвам,  че  навременните  и  професионални  усилия  на  спасителните  служби  и 
медицинските  екипи  ще  помогнат  за  спасяването  на  хора  от  пострадалите  райони  и 
възстановяване на ранените.  Искрено се надявам, че с подкрепата и солидарността на 
всички граждани на Япония в най-скоро време ще бъдат възстановени спокойствието и 
нормалният  ритъм  на  живот  в  засегнатите  от  земния  трус  райони”,  се  казва  още  в 
писмото.

Предстоящи събития 

15/03/2011
14:00 Пленарно заседание
16/03/2011
09:00 Пленарно заседание
16/03/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
Народно събрание
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http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5018
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/612
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/609
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16/03/2011
14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите
16/03/2011
15:00 Заседание на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта 
и спорта
16/03/2011
15:30 Заседание на Комисия по труда и социалната политика
17/03/2011
09:00 Пленарно заседание
17/03/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм

Годишна работна програма 

Парламентът прие Годишна работна програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз за 2011 г.

09/03/2011

Парламентът прие Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз за 2011 г. Депутатите подлагат на парламентарно наблюдение и 
контрол проектите  на актове  в  няколко приоритетни области.  Това са  "Интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж - ускоряване на напредъка по Стратегия "Европа 2020", 
"Икономическо  и  финансово управление",  "Модерен бюджет на  ЕС",  "Пространство  на 
свобода,  сигурност и правосъдие" и "ЕС на регионалната и международната сцена". В 
областта  за  устойчив  растеж  са  включени  законодателна  инициатива  за  взаимно 
признаване  на  идентификацията  и  електронното  установяване  на  автентичността, 
преразглеждане на директивите за електронния подпис и за работното време, т.нар. Бяла 
книга за пенсиите, както и рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на 
ромите.  Акцент  е  и  предложение  за  преразглеждане  на  Директивата  за  тютюневите 
изделия за производството, предоставянето и продажбата на тютюневи изделия, както и 
преглед на директива за прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени 
продукти. Включена е и новата енергийна стратегия на ЕС за периода 2011-2020 г., както 
и приоритетите за енергийна инфраструктура за 2020 г., план за интегрирана европейска 
енергийна мрежа и директива за енергийна ефективност и енергоспестяване. В пакета за 
летищата, който също е в програмата, е оценка на капацитета и инвентара на летищата, 
преразглеждане на регламента за слотовете, на директивата за наземното обслужване, 
както и на директивата за самолетния шум. "Икономическо и финансово управление" 
обхваща законодателна инициатива за рамка за управление и разрешаване на банкови 
кризи,  директива  за  отговорно  отпускане  и  вземане  на  заеми  и  кредити,  както  и 
законодателно  предложение  за  обща консолидирана  корпоративна  данъчна  основа.  В 
програмата са включени и изменение на Регламента за агенциите за кредитен рейтинг, 
предложение за директива за изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки и 
регламент за ефективното прилагане на бюджетно наблюдение в еврозоната.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/5019
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/612
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/231/sittings/ID/5023
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5020
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/5020
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/236/sittings/ID/5021
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В областта за модерен бюджет на ЕС е включено предложението за регламент за 
нова многогодишна финансова рамка. "Пространство на свобода, сигурност и правосъдие" 
обхваща инициативи за Интелигентни граници - законодателни предложения за система 
за влизане и излизане, програма за регистриране на пътниците, както и за промени в 
Кодекса  на  шенгенските  граници.  Включени  са  предложения  за  създаването  на 
Европейска  система  за  наблюдение  на  границите,  като  и  за  директива  за  правата  и 
оказването  на  помощ  на  жертви  на  престъпления  и  др.  Основните  актове  в  "ЕС  на 
регионалната и международната сцена" са стратегия на ЕС за региона на река Дунав, 
годишен  пакет  за  Европейската  политика  на  съседство,  с  акцент  върху  Източното 
партньорство,  пакет  за  разширяване  2011  г.,  становище  относно  кандидатурата  на 
Сърбия за членство в ЕС.

Министърът  на  отбраната  ще  може  да  разрешава  изпращането  на  до  600 
военнослужещи  на  мисии  извън  България,  реши  парламентът.  Депутатите  приеха  на 
второ  четене  промени  в  Закона  за  отбраната  и  въоръжените  сили,  внесени  от 
Министерския съвет. Според действащите разпоредби без санкция от Народното събрание 
министърът на отбраната можеше да разреши изпращането на до 200 военнослужещи 
и/или военна техника и оборудване, и/или до три военни кораба, и/или до пет военни 
въздухоплавателни средства с техните екипажи на територията на съюзническа държава. 
Досега министърът можеше да изпрати и до 300 военнослужещи и/или военна техника и 
оборудване без оръжие и/или до три военни въздухоплавателни средства,  и/или един 
военен кораб. С измененията се дава възможност те да носят оръжие.

Депутатите решиха още към състава на въоръжените сили да се включат две нови 
структури  -  Военно-географската  служба  и  Стационарната  комуникационна  и 
информационна  система,  които  ще бъдат  военни формирования  -  структури на пряко 
подчинение  на  министъра  на  отбраната.  Съгласно  Бялата  книга  за  отбраната  се 
предвижда  въвеждането  на  нова  командна  структура  на  Българската  армия,  която 
включва Съвместно командване на силите, военни формирования на пряко подчинение на 
командващия  на  Съвместното  командване  на  силите  и  три  вида  въоръжени  сили  - 
Сухопътни  войски,  Военновъздушни  сили  и  Военноморски  сили.  Занапред 
военнослужещите  и  цивилните  служители  на  Министерството  на  отбраната  също  ще 
заплащат  такса  за  детска  градина  на  децата  си,  както  останалите  родители,  прие 
Народното  събрание.  Във  военните  академии,  висшите  военни  училища  и 
професионалните  колежи ще  се  извършва  специализирано  обучение,  придобиване  на 
квалификация и професионална подготовка от военнослужещите, цивилните служители, 
както и от служители на други министерства и ведомства и от граждани при условия и 
ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На  9  март  2011  г.,  Комисията  по  правни  въпроси   прие  на  второ 
четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията, № 002-01-
110,  внесен  от  Министерски  съвет  на  21.12.2010  г.  Законопроектът  е  съобразен  с 
Директива 2008/52/ ЕО на Европейския парламент и на  Съвета от 21 май 2008 година 
относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси.
 
 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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На  9   март  2011 г.  Комисията  по  земеделието  и  горите прие  на второ  четене 

законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 102-01-
01, внесен от Министерски съвет на 10.01.2011 г. 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията има за 
цел  да  приведе  националното  ни  законодателство  в  съответствие  с  изискванията  на 
Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 
година  относно  торовете  и  Регламент  (ЕО)  № 1185/2009 от  25  ноември  2009 година 
относно статистиката за пестициди. 

Новини от България свързани с ЕС

Българите са най-бедните потребители в ЕС

Българите са най-бедните и най-недоволни потребители в Европейския съюз, сочи 
проучване на Европейската комисия, цитирано от БНР. Според данните, българите търпят 
най-големи  материални  лишения  от  всички  граждани  на  ЕС.  Над  55%  от  хората  в 
България имат мизерни материални възможности.

Повече от половината българи не могат да отделят пари за непредвидени разходи, 
едноседмична годишна почивка, погасяване на ипотека или сметки, както и за храна с 
месо всеки втори ден, пералня машина, телефон или личен автомобил, сочат още данните 
на ЕК.

Средният процент на материални лишения в страните от ЕС е 17, най-нисък е в 
Люксембург - 4 и в Швеция - 5.  Според проучването на Европейската комисия, почти 
половината от българите - 46%, не вярват, че хранителните продукти в страната ни са 
безопасни. Единствено по-недоверчиви в това отношение от българите са румънците.

България  е  на  последно  място  в  Европейския  съюз  по  отделяни  средства  за 
потребителски  организации  -  само  3  евро  годишно  на  1000  жители.  В  Германия  се 
отделят почти 1270 евро. Данните сочат още, че българите са на предпоследно място 
преди румънците по пазаруване в интернет. Едва 5% от българите купуват в световната 
мрежа. В Дания този процент е 68.

 
Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   
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Pál Schmitt за председателството на Съвета на ЕС : работа в екип и инициатива

Унгарският президент и бивш член на Европейския парламент Pál 
Schmitt определи председателството  на  Съвета на ЕС като "работа  в 
екип" с двойна задача.  Още за унгарското председателство, плановете 
за Дунавския регион и полемиката относно унгарския медиен закон в 
нашето интервю с бившия олимпийски шампион по фехтовка.

Помага  ли  Ви  опитът  като  евродепутат  в  работата  като  
президент,  особено  по  време  на  председателството  на  Унгария  на 
Съвета на ЕС?

Нещата в живота ми се надграждат.  Всичко, което съм правил 
преди, ми помага в президентската работа. Като спортист аз тренирах 

постоянно,  опитът  ми  като  дипломат  ме  научи  как  да  представлявам  страната  си  в 
чужбина,  а  като  евродепутат  и  заместник-председател  на  ЕП  научих  как  да 
представлявам националните интереси по начин, съобразен с интересите на Общността. 
Мога да кажа, че от най-голяма полза ми бе ролята като член на ЕП. 

Мина половината от унгарското председателство, как го оценявате?
Всички председателстващи трябва да отговарят на двойна задача, да работят в 

екип и да поемат ролята на инициатор. За нас, работа в екип означава, че ние сме част от 
триото с Испания и Белгия. Трябваше да продължим големи, общи европейски цели. През 
тези  шест  месеца  работим  по  основните  приоритети  на  общността,  включително 
икономическа  и  енергийна  диверсификация,  Общата  селскостопанска  политика  , 
разширяване, а от друга страна, имаме своите собствени приоритети като стратегията за 
река  Дунав,  стратегията  за  ромите,   разширяването  на  партньорството  с  балканските 
страни. 

Ние  правим  всичко  възможно  да  постигнем  тези  цели,  но  понякога  историята 
пренаписа нашите намерения.  Сега, неочакваната ситуация в Близкия Изток отклонява 
вниманието от нашите цели. Както председателство нашата задача е да преговаряме за 
обща европейска позиция. 

В пленарната си реч подчертахте стратегията за река Дунав. Къде виждате най-
големия потенциал в този проект? 

Европа  обръща внимание на регионите,  които  са  доказани  от  гледна точка  на 
успешна регионална политика.  Река Дунав ни свързва. 14 страни обединяваме цели и 
привличаме  ресурсите  си  по  отношение  на  управлението  на  водите,  енергетиката, 
транспорта, културата и околната среда. 

В началото  на  председателството,  голяма част  от  вниманието  бе  насочено към  
закона за медиите. Очаквахте ли това? 

Когато  новото  унгарско  правителство  стартира,  имаше  огромна  работа  за 
преструктуриране  справяне  с  икономическите  проблеми,  проблемите  на  общественото 
здравеопазване, пенсионната система, образованието, сигурността.  Законът за медиите 
бе част от този процес. Ние считахме за необходимо да преразгледаме някои от нашите 
правилата за повече защита на младите хора и на човешкото достойнство като цяло. Аз 
съм напълно наясно с факта,  че това е  деликатна тема.  В отговор срещнахме   силна 
съпротива, особено от онлайн медиите, които се радват на най-много свобода и никога не 
са били регулирани. 

Правителството бе отворено за преосмисляне на някои елементи, които биха могли 
да са в нарушение на европейската политика за медиите или на конституцията. Така че 
законодателството бе преведено и изпратено на Комисията за реакции. Правителството 
изслуша възраженията, направи съответните промени и нещата се успокоиха. 
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Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Единният патент като стимул за иновации

На заседанието си от 10 март 2011 г. Съветът даде разрешение 
за стартиране на засилено сътрудничество за установяване на единен 
патент,  в  което  ще  участват  25  държави-членки.  Това  е  първата 
стъпка към рационализирана и по-икономична патентна система. Този 
многоизмерен въпрос е предмет на обсъждане от десетилетия насам.

За  да  се  стимулират  иновациите  и  да  се  повиши 
конкурентоспособността на европейските предприятия, е необходима 

реформа на сегашната патентна система в Европа, която да доведе до опростяване на 
процедурите по издаване на патенти и намаляване на свързаните с тях разходи.

Процедурата  за  засилено  сътрудничество  дава  възможност  на  група  държави-
членки да приемат  общи правила,  когато  не може да се  постигне общо за  целия ЕС 
споразумение.

Съгласно  тази  процедура  25-те  държави-членки  ще  приемат  и  прилагат  два 
регламента: един относно самия единен патент и друг — относно езиковия режим на 
патента. Засиленото сътрудничество няма да засяга третия стълб на бъдещата патентна 
система,  а  именно  установяването  на  единна  система  за  патентно  съдопроизводство 
(която включва Европейския патентен съд).

Идеята да се използва този механизъм възникна, след като държавите-членки не 
успяха да постигнат единодушно споразумение през ноември миналата година относно 
разпоредбите за превод за патента на ЕС.
Разходи за превод на патент

Неотдавнашни  проучвания  показват,  че  получаването  на  патент,  който  да  е 
валиден  в  13  държави-членки  например,  може  да  струва  до  18  000  евро,  като 
приблизително 10 000 евро от тази сума ще бъдат похарчени само за преводи.

Причината — европейският патент (издаван от Европейското патентно ведомство 
(ЕПВ),  което не е орган на ЕС) трябва да бъде подаден във всяка държава-членка, в 
която изобретателят желае иновацията да се ползва със защита. Държавите-членки често 
изискват пълен и заверен превод на патента на официалните си езици.

За сравнение получаването на патент в САЩ струва приблизително 1 850 евро.
Бъдещият единен патент ще е валиден във всички участващи държави-членки и ще 

се  получава  чрез  едно-единствено  заявление,  а  езиковият  режим  ще  използва  като 
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основа сега действащата система в ЕПВ, чиито работни езици са английски, френски и 
немски.
По-нататъшни стъпки

Двайсет  и  петте  държави-членки  сега  очакват  предложенията на  Комисията  за 
регламенти относно единния патент и езиковия му режим.

В засиленото сътрудничество могат да се включат по всяко време онези държави-
членки, които понастоящем не участват (Италия и Испания),  и предприятията от тези 
държави ще имат достъп до единната патентна защита на територията на участващите 
държави-членки.
За повече информация:
Излъчване на пресконференцията в интернет
Съобщение за печата
Европейско патентно ведомство
За бъдещата патентна система

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

Енергийно ефективна Европа на хоризонта

Нови предложения на ЕС за повишаване на икономиите 
на  енергия  до  2020 г.  и  за  създаване  на  действително 
нисковъглеродна  икономика  до  2050 г.,  които  могат  да 
доведат до икономии от около 1000 евро на домакинство и 
създаване на 2 млн. работни места.

Усилията на  ЕС  да  се  справи  с  изменението  на  климата и  в  същото  време да 
задоволи нуждите си от енергия са част от неговата стратегия за растеж "Европа 2020" .
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Стратегията се основава на три основни цели, определени за 2020 г.: намаляване 
на  емисиите  на  парникови  газове  с  20 %,  добиване  на  20 %  от  енергията  от 
възобновяеми източници и намаляване на потреблението на енергия с 20 %.

ЕС е на път да постигне целите си, отнасящи се до емисиите и възобновяемите 
източници,  но  изостава  по  отношение  на  целта  за  намаляване  на  потреблението  на 
енергия. Затова Комисията иска да удвои усилията си в тази посока, като в същото време 
излага  своята  дългосрочна  визия  за  превръщането  на  ЕС  в  нисковъглеродна,  но 
конкурентоспособна икономика.
Енергийна ефективност 

В  новия  план  за  енергийна  ефективност  ,  който  може  да  помогне  на 
домакинствата да икономисват до 1000 евро годишно и да създаде до 2 млн. работни 
места, се призовава:

правителствата  да  намаляват  потреблението  на  енергия  в  поне  3 %  от 
обществените сгради всяка година и да превърнат енергийната ефективност в условие за 
всички извършвани от тях покупки на стоки и услуги 

компаниите да намалят потреблението на енергия в своите офиси 
да се намали още повече потреблението на енергия от домакински електроуреди 
да се повиши ефективността на производството на електричество и топлина 
да  има  изисквания  в  областта  на  енергийната  ефективност  за  промишленото 

оборудване 
да се извършват енергийни одити и управление на големите компании 
да се въведат "интелигентни" енергийни мрежи и уреди, даващи на потребителите 
възможност да намалят потреблението на енергия и да изчислят колко спестяват 
През следващите месеци Комисията ще предложи закони за тези мерки.

Нисковъглеродна икономика 
Пътната карта за нисковъглеродна икономика представя рентабилни начини ЕС 

да намали още повече емисиите си на парникови газове - до едва 5-20 % от нивата през 
1990 г. до 2050 г., като в същото време повиши своята конкурентоспособност. 

Планът  ще  изисква  допълнителни  инвестиции  от  270  млрд.  евро  годишно  в 
екологични  технологии  и  транспорт,  инфраструктура  като  интелигентни  енергийни 
системи, и опазване на околната среда.  Тази сума трябва да се прибави към сегашните 
общи инвестиции, възлизащи на 19 % от БВП на ЕС. 

Тази допълнителна сума ще бъде възстановена чрез икономии в размер на 175-320 
млрд. евро годишно от намаляване на вноса на петрол и газ.

Още за изменението на климата и енергийната ефективност 
План за енергийна сигурност           
Устойчива енергия за Европа           

Източник: страницата на Европейската комисия
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 07.03. - 14.03. 2011 г.

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 с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите -  COM(2011) 77 
Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  ДО  СЪВЕТА  - 
Оценка  на  споразуменията  за  обратно  приемане  на  ЕС  -  COM(2011)  76  Досие  на 
документа

Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение  на  директиви  89/666/ЕИО,  2005/56/ЕО  и  2009/101/ЕО  по  отношение  на 
взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри - COM(2011) 
79 Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад относно 
извършената в средата на периода оценка на програмата „Европа за гражданите“ за 
периода 2007—2013 г. - COM(2011) 83 Досие на документа

СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ,  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ - ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СПОДЕЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ С ЮЖНОТО 
СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ - COM(2011) 200 Досие на документа

Земеделие и развитие на селските райони 
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение под 

формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и Палестинската 
администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна, за по-нататъшна 
либерализация  по  отношение  на  селскостопанските  продукти,  преработените 
селскостопански  продукти,  рибата  и  риболовните  продукти  и  за  изменение  на  Евро-
средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и 
сътрудничеството  между  Европейската  общност,  от  една  страна,  и  Организацията  за 
освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация 
на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна - COM(2011) 89 Досие на документа

Предприятия и промишленост
СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Преглед на „Small Business Act“ за Европа - COM(2011) 78 Досие на документа

Статистика 
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 

прилагането на Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета 
относно индекса на разходите за труд (ИРТ) - COM(2011) 102 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за  изпълнението  и 
прилагането  на  някои  разпоредби  на  Директива  2008/94/EО  относно  закрилата  на 
работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател - 
COM(2011) 84 Досие на документа

Търговия 
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на 
процедурите за приемане на определени мерки - COM(2011) 82 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

28.02.2011 L55
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 година относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 2006/2004. 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за 
контрол  от  страна  на  държавите-членки  върху  упражняването  на  изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

1.03.2011 L56
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент  (ЕС)  №  193/2011  на  Комисията  от  28  февруари  2011  година  за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение  на  системата  за  контрол  на  качеството,  използвана  за  паритетите  на 
покупателна способност. 

Регламент  (ЕС)  №  194/2011  на  Комисията  от  28  февруари  2011  година  за 
заличаване  на  название  от  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания.

Регламент  (ЕС)  №  195/2011  на  Комисията  от  28  февруари  2011  година  за 
заличаване  на  название  от  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

Регламент  (ЕС)  №  196/2011  на  Комисията  от  28  февруари  2011  година  за 
заличаване  на  название  от  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания.

Регламент  (ЕС)  №  197/2011  на  Комисията  от  28  февруари  2011  година  за 
установяване на краен срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на 
свинско месо, предвидена в Регламент (ЕС) № 68/2011.

Регламент  (ЕС)  №  198/2011  на  Комисията  от  28  февруари  2011  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

Регламент (ЕС) № 199/2011 на Комисията от 28 февруари 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. 
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Регламент (ЕС) № 200/2011 на Комисията от 28 февруари 2011 година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 март 2011 
година. 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/132/ЕС  на  Комисията  от  28  февруари  2011  година  относно 

финансовото  участие  на  Съюза  в  програма  за  контрол  на  организми,  вредни  за 
растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2011 г.

2.03.2011 L57

РЕГЛАМЕНТИ 
Регламент (ЕС) № 201/2011 на Комисията от 1 март 2011 година относно образеца 

на декларация за съответствие на разрешен тип железопътно возило. 
Регламент (ЕС) № 202/2011 на Комисията от 1 март 2011 година за изменение на 

приложение  I към Регламент  (ЕО) № 1005/2008 на Съвета  относно определението  за 
„рибни  продукти“  и  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 1010/2009  на  Комисията  по 
отношение на формулярите за предизвестие, показателите за пристанищни инспекции и 
признатите схеми за документиране на улова, одобрени от регионалните организации за 
управление на риболова.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 203/2011 на Комисията от 1 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
Директива  2011/18/ЕС  на  Комисията  от  1  март  2011  година  за  изменение  на 

приложения II, V и VI към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. 

РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/134/ЕС на Комисията  от  24 март  2010 година относно държавна 

помощ C 4/03 (ex NN 102/02), приведена в действие от Италия в полза на WAM SpA. 
Решение  2011/135/ЕС  на  Комисията  от  1  март  2011  година  за  удължаване  на 

валидността на Решение 2009/251/ЕО за изискване към държавите-членки да гарантират, 
че  на  пазара  не  се  пускат  или  предлагат  продукти,  които  съдържат  биоцида 
диметилфумарат.

3.03.2011 L58
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент  (ЕС)  №  204/2011  на  Съвета  от  2  март  2011  година  относно 
ограничителни мерки с оглед на положението в Либия. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2011 на Съвета от 28 февруари 2011 година 
за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1292/2007  за  налагане  на  окончателно 
антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход 
от Индия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 206/2011 на Съвета от 28 февруари 2011 година 
за изменение на Регламент (ЕО) № 367/2006 за налагане на окончателни изравнителни 
мита върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (PET) с произход от Индия. 

Регламент (ЕС) № 207/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  1907/2006  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
регистрацията,  оценката,  разрешаването  и  ограничаването  на  химикали  (REACH)  по 
отношение на приложение XVII. 

Народно събрание
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Регламент (ЕС) № 208/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за изменение на 
приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и 
на  регламенти (ЕО)  № 180/2008  и  (ЕО)  № 737/2008  на Комисията  по  отношение на 
списъците на референтни лаборатории на ЕС и имената на тези лаборатории. 

Регламент (ЕС) № 209/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за прекратяване 
на антидъмпинговата и антисубсидийната процедура във връзка с вноса на модеми за 
безжична глобална мрежа (WWAN) с произход от Китайската народна република и за 
прекратяване на регистрацията на този внос, наложена с регламенти (ЕС) № 570/2010 и 
(ЕС) № 811/2010. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 210/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
Директива  2011/19/ЕС  на  Комисията  от  2  март  2011  година  за  изменение  на 

Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  на  включването  на  тау-флувалинат  като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО. 

Директива  2011/20/ЕС  на  Комисията  от  2  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива  91/414/ЕИО на  Съвета  с  оглед  включването  на  феноксикарб  като  активно 
вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО.

Директива  2011/21/ЕС  на  Комисията  от  2  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  клетодим  като  активно 
вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО ( 1 ).

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/137/ОВППС  на  Съвета  от  28  февруари  2011  година  относно 

ограничителни мерки с оглед на положението в Либия. 

4.03.2011 L59
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент  (ЕС)  №  212/2011  на  Комисията  от  3  март  2011  година  относно 
разрешително  за  употреба  на  Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M като  фуражна 
добавка при кокошки носачки. 

Регламент (ЕС) № 213/2011 на Комисията от 3 март 2011 година за изменение на 
приложения  II и  V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно признаването на професионалните квалификации. 

Регламент (ЕС) № 214/2011 на Комисията от 3 март 2011 година за изменение на 
приложения I и V към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
относно износа и вноса на опасни химикали.

Регламент (ЕС) № 215/2011 на Комисията от 1 март 2011 година за одобрение на 
промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на 
защитените наименования за произход и на защитените географски указания. 

Регламент (ЕС) № 216/2011 на Комисията от 1 март 2011 година за одобрение на 
промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на 
защитените наименования за произход и на защитените географски указания. 

Регламент (ЕС) № 217/2011 на Комисията от 1 март 2011 година за одобрение на 
промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на 
защитените наименования за произход и на защитените географски указания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 218/2011 на Комисията от 3 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 219/2011 на Комисията от 3 март 2011 година 
относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита 
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за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 
2010/11 пазарна година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 220/2011 на Комисията от 3 март 2011 година 
относно определянето на минималната продажна цена на обезмаслено мляко на прах за 
седемнадесетата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита 
с Регламент (ЕС) № 447/2010. 

ДИРЕКТИВИ 
Директива  2011/22/ЕС  на  Комисията  от  3  март  2011  година  за  изменение  на 

Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на биспирибак като активно вещество. 
Директива  2011/23/ЕС  на  Комисията  от  3  март  2011  година  за  изменение  на 

Директива  91/414/ЕИО на  Съвета  с  оглед  включването  на  трифлумурон като  активно 
вещество. 

Директива  2011/25/ЕС  на  Комисията  от  3  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  бупиримат  като  активно 
вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО. 

Директива  2011/26/ЕС  на  Комисията  от  3  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед на включването на диетофенкарб като активно 
вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО. 

РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/138/ЕС на Съвета от  28 февруари  2011 година за  изменение на 

Решение  2010/248/ЕС  за  адаптиране  на  обезщетенията,  предвидени  в  Решение 
2003/479/ЕО и Решение 2007/829/ЕО относно правилата,  приложими за  националните 
експерти и военния личен състав, командировани към генералния секретариат на Съвета.

Решение 2011/139/ЕС на Съвета от 28 февруари 2011 година за адаптиране на 
надбавките,  предвидени  в  Решение  2007/829/ЕО  относно  правилата,  приложими  за 
националните  експерти  и  военния  личен  състав,  командировани  към  генералния 
секретариат на Съвета.

5.03.2011 L60
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент  (ЕС)  №  221/2011  на  Комисията  от  4  март  2011  година  относно 
разрешителното за 6-фитаза (EC 3.1.3.26),  получена от  Aspergillus oryzae DSM 14223, 
като фуражна добавка за пъстървови риби (притежател на разрешителното. 

Регламент (ЕС) № 222/2011 на Комисията от 3 март 2011 година за определяне на 
извънредни мерки относно пускането на извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на 
Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2010/2011 година. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 223/2011 на Комисията от 4 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
Директива  2011/27/ЕС  на  Комисията  от  4  март  2011  година  за  изменение  на 

Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  оризалин  като  активно 
вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО. 

Директива  2011/28/ЕС  на  Комисията  от  4  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на индолилбутиринова киселина 
като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията. 

8.03.2011 L61
РЕГЛАМЕНТИ 
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Регламент (ЕС) № 224/2011 на Комисията от 7 март 2011 година за определяне на 
фиксирано възнаграждение за земеделските статистически отчети от счетоводната 2011 
година на Системата за земеделска счетоводна информация. 

Регламент (ЕС) № 225/2011 на Комисията от 7 март 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията за установяване на правилата за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите 
на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на 
правила  за  мониторинг  на  търговията  с  прекурсори  на  наркотични  вещества  между 
Общността и страни извън Общността.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 226/2011 на Комисията от 7 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 227/2011 на Комисията от 7 март 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. 

ДИРЕКТИВИ 
Директива  2011/29/ЕС  на  Комисията  от  7  март  2011  година  за  изменение  на 

Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  етридиазол  като  активно 
вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията. 

Директива  2011/30/ЕС  на  Комисията  от  7  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  фенбутакален  оксид  като 
активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията. 

Директива  2011/31/ЕС  на  Комисията  от  7  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  стесняване  на  обхвата  на  употребата  на 
активното вещество пиримифос-метил. 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/146/ОВППС  на  Съвета  от  7  март  2011  година  за  изменение  на 

Решение  2010/145/ОВППС  за  възобновяване  на  мерките  в  подкрепа  на  ефективно 
изпълнение на мандата на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия 
(МНТБЮ). 

Решение 2011/147/ЕС на Комисията от 29 септември 2010 година относно схема за 
държавна помощ  C 4/09 (ex N 679/97),  приведена в действие от Франция в полза на 
радиоразпространението. 

Решение  2011/148/ЕС  на  Комисията  от  2  март  2011  година  за  изменение  на 
Решение  2008/456/ЕО  за  определяне  на  правилата  за  изпълнение  на  Решение  № 
574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за 
външните  граници  за  периода  от  2007  до  2013  г.  като  част  от  общата  програма 
„Солидарност  и  управление на миграционните  потоци“  по отношение на системите за 
управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово 
управление и допустимостта на разходите за проекти, съфинансирани от фонда. 

Решение 2011/149/ЕС на Комисията от 7 март 2011 година относно историческите 
авиационни  емисии  съгласно  член  3в,  параграф  4  от  Директива  2003/87/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове в рамките на Общността.

9.03.11 L62
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 228/2011 на Комисията от 7 март 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
методите за изпитване на сцеплението на гуми от клас C1 с влажна пътна настилка. 
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 229/2011 на Комисията от 8 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 
 
ДИРЕКТИВИ 

Директива  2011/32/ЕС  на  Комисията  от  8  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  изоксабен  като  активно 
вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията. 

Директива  2011/33/ЕС  на  Комисията  от  8  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива  91/414/ЕИО  на  Съвета  с  оглед  включването  на  1-деканол  като  активно 
вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията. 

Директива  2011/34/ЕС  на  Комисията  от  8  март  2011  година  за  изменение  на 
Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на флурохлоридон като активно 
вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията.

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/150/ЕС  на  Европейския  парламент  от  3  февруари  2011  година 

относно приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 
2008 година. 

Решение  2011/151/ЕС  на  Комисията  от  3  март  2011  година  за  изменение  на 
Решение  2008/457/ЕО  за  определяне  на  правилата  за  изпълнение  на  Решение 
2007/435/ЕО  на  Съвета,  с  което  се  създава  Европейски  фонд  за  интеграция  на 
гражданите  на трети страни за  периода  2007—2013 г.  като  част  от  общата програма 
„Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и 
контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и 
допустимостта на разходите по проекти, съфинансирани от фонда. 

Решение  2011/152/ЕС  на  Комисията  от  3  март  2011  година  за  изменение  на 
Решение  2008/22/ЕО  за  определяне  на  правилата  за  изпълнение  на  Решение  № 
573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за 
бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и 
управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на 
държавите-членки,  правилата  за  административно  и  финансово  управление  и 
допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от Фонда.

10.03.2011 L63
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 230/2011 на Комисията от 9 март 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  №  992/95  на  Съвета  относно  тарифни  квоти  на  Съюза  за  някои 
селскостопански и рибни продукти с произход от Норвегия. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 231/2011 на Комисията от 9 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 232/2011 на Комисията от 9 март 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. 

РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/153/ЕС на Съвета от 28 февруари 2011 година относно позицията, 

която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по 
изменението на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП.
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Решение 2011/154/ЕС на Комисията от 9 март 2011 година за прекратяване на 
антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с 
произход от Индия. 

Решение 2011/155/ЕС на Комисията от 9 март 2011 година относно публикацията и 
управлението на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 
2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост 
на железопътната система в рамките на Общността.

11.03.2011 L64
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 233/2011 на Съвета от 10 март 2011 година за 
прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни 
мерки с оглед на положението в Либия. 

Регламент (ЕС) № 234/2011 на Комисията от 10 март 2011 година за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 
обща  разрешителна  процедура  за  добавките  в  храните,  ензимите  в  храните  и 
ароматизантите в храните 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 235/2011 на Комисията от 10 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 236/2011 на Комисията от 10 март 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. 

ДИРЕКТИВИ 
Директива  2011/16/ЕС  на  Съвета  от  15  февруари  2011  година  относно 

административното  сътрудничество  в  областта  на  данъчното  облагане  и  за  отмяна  на 
Директива 77/799/ЕИО.

РЕШЕНИЯ 
Решение за изпълнение 2011/156/ОВППС на Съвета от 10 март 2011 година за 

изпълнение  на  Решение  2011/137/ОВППС  относно  ограничителни  мерки  с  оглед  на 
положението в Либия.

11.03.2011 L65
РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 
2011 година относно гражданската инициатива.

12.03.2011 L66
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 237/2011 на Комисията от 11 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 238/2011 на Комисията от 11 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 239/2011 на Комисията от 11 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания.
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 240/2011 на Комисията от 11 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 241/2011 на Комисията от 11 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  Регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания.  

Регламент за изпълнение (ЕС) № 242/2011 на Комисията от 11 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 243/2011 на Комисията от 11 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 244/2011 на Комисията от 11 март 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 245/2011 на Комисията от 11 март 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 246/2011 на Комисията от 11 март 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 за изпълнение (ЕС) № 247/2011 на Комисията от 11 март 2011 година 
относно продажните цени на зърнени култури за осмите индивидуални покани за търг в 
рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. февруари 2011 г.

Статистическо издание – ключови фигури в Европа
General and regional statistics - Key figures on Europe
EC 1609

Статистическо издание за Европа
EUROPE in figures
EC 1610

Издание относно болестите ХИВ, Малария и Туберкулоза
EU research fighting the three major deadly diseases: HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis - 
2007-2010
EC 1611

Издание относно европейския изследователски център - 7ма рамкова програма
Networking the European research area
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EC 1612

Стратегия за безопасност на пътя - 2020
A Background document for the preparation of the strategic cuidelines for road safety up to 
2020
EC 1613

Проекти за периода 2007-2010 в социално-икономическите и хуманитарни науки
European research : socio-economic sciences and humanities - 2007-2010
EC 1614

Мониторинг на данъците и данъчните реформи в ЕС за 2010 година
Monitoring tax revenues and tax reforms in EU member states 2010
EC 1615

Издание относно Марио Сепи - като президент на Европейския икономически и 
социален комитет за периода октомври 2008 - октомври 2010 година
Mario Sepi's term as president : European economic and social 
Committee
EC 1616

Микроикономически  заключения  от  кризата  на  пазара  за  продукти  за  2009 
година
Microeconomic consequences of the crisis and implications for recovery
EC 1617

Годишен даклад за безопасност на храните за 2009 година
Better training for safer food - annual report 2009
EC 1618

Статистически портрет на ЕС пред света
The EU in the world - a statistical portrait
EC 1619

Науката в услуга на Европа
A guide to the 2009 annual activity report of the European commission's directorate-general 
for research
EC 1620

Защо нараства социално-икономическото неравенство в Европа
Facts and policy responses in Europe
EC 1621

Издание относно болестите предавани чрез инжектиране на наркотици ( ХИВ и 
Хепатит )
Guidelines for testing HIV,  viral hepatitis and other infections in injecting drug users
EC 1622

Издание относно световни и устойчиви градове
World and european sustainable cities
EC 1623

Издание относно фискалната реформа в държавите-членки на ЕС
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National fiscal governance reforms across EU member states
EC 1624

Издание относно икономическата програма за Гърция
The economic adjustment programme for Greece
EC 1625 / EC 1629

Издание относно предприсъединителните икономически програми на държавите 
кандидатки за членство на ЕС
Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU Commission assessments
EC 1626

Издание  относно  ефикасността  и  ефективността  на  разходите  за  висшето 
образование в ЕС
Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU
EC 1627

Издание  относно  прогреса  и  ключови  перспективи  за  адекватни  и  устойчиви 
пенсии в Европа
Progress and key challenges in the delivery of adequate sustainable pensions in Europe
EC 1628

Доклад относно икономическия напредък за присъединяване за 2010 година
Progress towards meeting the economic criteria for accession: the assessments of the 2010 - 
progress reports and opinions
EC 1630

Доклад относно здравната система за 2010 година
Joint report on health systems
EC 1631

Издание относно пазара на труда и заплатите през 2009 година
Labour market and wage developments in 2009
EC 1632

Издание относно икономическа прогноза в ЕС - 2010 година
European economic forecast - autumn 2010
EC 1633

Издание  относно  насилието  срещу  жените,  равенството  между  половете, 
соцалното изключване и здравна стратегия
Violence against women and the role of gender eqality, social inclusion and health strategies
EC 1634

Издание за дискриминацията
Trade union practices on anti-discrimination and diversity
EC 1635

Издание  относно  средствата  за  справяне  със  социалното  изключване  и 
дискриминацията на ромите в ЕС
Improoving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU
EC 1636
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Издание относно социалния диалог за 2010 година
European sectoral dialogue
EC 1637

Справяне с дискриминацията през 2009 година
Promoting equality: activities on fighting discrimination in 2009
EC 1638

Издание относно заетостта в Европа
Self employment in Europe – 2010
EC 1639

Живот и работа в Европа - 2009
Living and working in Europe – 2009
EC 1640

Статистическо издание относно ключовите фигури в бизнеса
Key figures on european business
EC 1641

Статистическо издание относно енергетиката и транспорта през 2010 година
EU energy and transport in figures – 2010
EC 1642

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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