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Тема на седмицата

Арестът  на  Младич:  паметно 
събитие  за  Сърбия  и 
международното правосъдие

ЕС  приветства  силно  арестуването  на  26  май 
2011 г. на заподозрения за военни престъпления сърбин 

Ратко  Младич.  „Това  е  паметно  събитие  както  за  Сърбия,  така  и  за  международното 
правосъдие“, заяви председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпьой. 

Председателят Ван Ромпьой поздрави президента Тадич за ръководната му роля и 
за личния му ангажимент, които доведоха до това значимо постижение. „Потвърждавам 
отново подкрепата си за извършваната от него неуморна работа по реализирането на 
европейската перспектива на Сърбия“, добави Ван Ромпьой.

„Това  е  много  важен  ден  за  международното  правосъдие  и  върховенството  на 
закона“, заяви върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност Катрин Аштън при пристигането си в Белград на 26 май 2011 г.
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу поздрави президента Тадич 
и сръбското правителство за „смелото действие“.

Комисарят  по  разширяването  Щефан  Фюле  изтъкна,  че  „е  отстранено  огромно 
препятствие по пътя на Сърбия към членство в ЕС“.

„Това е изключителен ден за семействата на жертвите. Те го очакват от 25 юли 
1995 г.,  откакто се укрива Ратко Младич, и за тях той има особено значение“, заяви 
Валентин Инцко, специален представител на ЕС в Босна и Херцеговина.

Председателят  Ван  Ромпьой  и  представителите  на  други  институции  на  ЕС 
изразяват  съчувствие  към жертвите  на военните престъпления и  техните  семейства и 
очакват бързото предаване на Ратко Младич на Международния наказателен трибунал за 
бивша Югославия в Хага.

„Надявам се днешното събитие да послужи също за важна крачка към помирението 
и регионалната стабилност“, подчерта председателят на Европейския съвет.

Изявления на:
Председателя Ван Ромпьой (pdf) (en)
Върховния представител Катрин Аштън (en)
Председателя Барозу (en)
Комисаря Щефан Фуле (en)
Специалния представител на ЕС за Босна и Херцеговина (en)

Източник: страницата на Съвета
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Ново издание на единствената детска книга на Димитър Талев „Сълзите на мама” 
беше представена в Народното събрание

03/06/2011 г.

Годишна работна програма 

Годишна работна програма по въпросите на ЕС (2011 г.)

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Новини от България свързани с ЕС

Изявление на Кристалина Георгиева по повод освобождаването на тримата 
български хуманитарни работници в Дарфур, Судан

"С  облекчение научих  от  българското  правителство,  че  тримата българи,  които 
бяха отвлечени по време на хуманитарна мисия в Дарфур, вече са в безопасност и скоро 
ще се върнат при семействата и близките си.

Като  еврокомисар,  отговарящ  за  хуманитарната  помощ,  като  българка  и  като 
майка,  споделям  радостта  на  тримата  спасени  хуманитарни  работници  -  Бранко 
Чорбаджийски, Александър Димитров и Веселин Манолов, както и на техните семейства и 
на всички наши сънародници. Днес ние, българите, можем да празнуваме и да се радваме 
заедно.

Отправям благодарности към всички, които работиха неуморно за спасяването на 
тримата българи, най-вече към правителството на Судан, правителството на България и 
Световната програма по прехраната на ООН. 

В  Дарфур  Бранко  Чорбаджийски,  Александър  Димитров  и  Веселин  Манолов 
помагаха за спасяването на човешки животи.  Щастлива съм, че и техните животи бяха 
спасени. Но нека не забравяме, че други хуманитарни работници биват убити или ранени, 
докато служат на благородната си кауза: да облекчават страданието и отчаянието на най-
страдащите и най-отчаяните по света. 

Боя се, че това, което се случи с тези трима смели българи, може да сполети всеки 
друг хуманитарен работник, особено в Дарфур, където отвличанията са все по-чести, а 
обстановката  -  все  по-несигурна.  Това  застрашава  безопасността  на  хуманитарните 
работници,  но  още  по-тревожно  е,  че  този  проблем  може  да  прекъсне  или  забави 
хуманитарната помощ за най-бедстващите хора в Дарфур, които живеят в условия на 
насилие, глад и постоянна нужда. 

Призовавам всички страни, от които зависи това,  да осигурят безопасността на 
хуманитарните  работници  -  така  че  тези  служители  на  милосърдието  да  могат  да 
продължат да помагат на милионите хора по света, чийто живот зависи от хуманитарната 
подкрепа", се посочва в изявлението, разпространено от Европейската комисия. 
 Тримата българи, работещи като пилоти на Службата за хуманитарна авиация на 
ООН в Дарфур, Судан, бяха отвлечени от въоръжена група на 13 януари 2011, по време 
на хуманитарна мисия. Екипажът беше освободен днес след 175 дни в плен.

Службата за  хуманитарна авиация  към ООН работи за  Световната  програма по 
прехраната, която получава финансова подкрепа от Европейската комисия, за да оказва 
помощ на жертвите на хуманитарните кризи в Судан. От самото начало на конфликта в 
Дарфур,  Европейската  комисия  е  насочила  около  34  милиона  евро  в  подкрепа  на 
работата на Службата за хуманитарна авиация. 

През юни 2010г., Европейският Съюз отдели 150 милиона евро за облекчаване на 
нуждите на най-уязвимото цивилно население в Судан, особено в регионите, засегнати от 
въоръжени конфликти:  Южен  Судан  и  Дарфур,  граничните  области  между  Северен  и 
Южен  Судан  и  Източен  Судан.  От  2003г.  до  края  на  2010г.,  ЕС  е  подпомогнал 
бедстващото население в Судан с хуманитарна помощ за над 750 милиона евро.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Сирия: защитници на човешките права зоват за по-строги 
мерки срещу режима 

Ситуацията  в  Сирия  бе  в  центъра  на  изслушване  в 
Парламента, което се проведе на 26 май и бе организирано от 
Подкомисията  по  човешките  права.  От  началото  на  протестите 

срещу режима в Дамаск над 1000 души са били убити, по данни на правозащитниците. Те 
поискаха по-строги мерки срещу управляващите в Сирия. 

Изслушването се проведе само няколко дни след като външните министри от ЕС се 
споразумяха  да  разширят  санкциите  срещу  Сирия,   включващи  оръжейно  ембарго  и 
замразяване  на  авоарите  на  президента  Асад.  Спрени  бяха  двустранни  програми  за 
сътрудничество между ЕС и Сирия. 

Парламентът  призова  на 11  май 2011 г.  за  "сериозни и  целенасочени санкции 
срещу сирийския режим с цел да се постигне промяна в политиката на режима".

Според  британския  евродепутат  Charles Tannock (ЕКР)  санкциите  на  ЕС  не  са 
ефективни. По неговите думи Европа би могла да бъде обвинена в прилагане на двойни 
стандарти предвид военната намеса в Либия и много по-различния отговор спрямо Сирия. 

Сирийецът  Iyas Maleh заяви по време на изслушването, че от 15 март насам над 
1000 души са били убити и 11 000 задържани.  "Не е възможен реален диалог с този 
режим",  каза  той.  Според  него  санкциите  не  са  достатъчни и  е  време да  се  изгонят 
сирийските посланици, да се подготви резолюция на ООН или въпросът да се отнесе до 
Международния наказателен съд. Неговият баща Haytham al-Maleh, който бе номиниран 
за наградата "Сахаров" на ЕП за 2010 година, се включи по Скайп в дискусията и разказа 
за произволни арести, изтезания и убийства на невинни хора. 

Чрез видео връзка от Бейрут се включи Nadim Houry от  Human Rights Watch.  Той 
посочи, че ключовият проблем е липсата на надежден посредник между правителството и 
протестиращите. Той предложи ЕС да окаже натиск върху регионалните партньори, като 
Ливан и Турция,  да играят такава роля.

Преглед на последните събития 
Протестите започнаха в средата на март 2011 г.,  вдъхновени от революциите в 

Тунис и Египет, макар че Сирия не стана свидетел на стотици хиляди протестиращи по 
улиците. Протести имаше в няколко града, основно в Daraa. На 20 май се проведоха едни 
от най-големите протести (включително и в Дамаск), които бяха смазани от силите на 

Народно събрание
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реда,  жертвите  само  в  този  кървав  ден  бяха  около  40-50,  по  информация  на 
правозащитниците.  

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

По-малко бюрокрация за малкия бизнес

На  30  и  31  май  2011  г.  Съветът  по 
конкурентоспособност  обсъди  няколко  инициативи,  които 
целят  намаляване  на  бюрокрацията,  за  да  се  улесни 
съществуването на малките и средните предприятия (МСП).  

Ключовите  думи  бяха  опростяване,  интелигентно 
регулиране, улеснени процедури и подкрепа.

Съветът направи преглед на „Small Business Act“ (SBA), който от въвеждането му 
преди две години допринася значително за подобряване на бизнес средата за МСП.  В 
бъдеще  усилията  ще  се  съсредоточат  предимно  върху  намаляване  на  бюрокрацията, 
улесняване на достъпа до финансиране, подкрепа на достъпа на бизнеса до нови пазари 
и стимулиране на предприемачеството.

Министрите направиха оценка на напредъка по създаването на нов вид дружество 
— Европейското частно дружество или SPE (от латинското Societas Privata Europaea) — с 
намерението да се обърне внимание на проблемите, пред които са изправени МСП, които 
искат  да  работят  зад  граница.  Установяването  на  клонове  в  други  държави-членки е 
дейност, която понастоящем струва скъпо и отнема време, тъй като всяка държава-членка 
си  има  своите  специфични правила  за  създаване  на дружества.  Европейското  частно 
дружество ще предостави режим на гъвкаво дружествено право в целия ЕС, като намали 
разходите за привеждане в съответствие, свързани със създаването и с ръководенето на 
МСП.

Опростяването  на  правилата  за  докладване  за  микропредприятията  също 
присъстваше в дневния ред. Министрите постигнаха политическо споразумение по нова 
директива,  която  ще  позволи  на  държавите-членки  да  освобождават  много  малките 
предприятия (с по-малко от 10 служители) от изискването да публикуват годишни отчети.

Точките, по които все още трябва да се постигне съгласие, включват праговете на 
оборота  и  на  счетоводния  баланс,  които  да  се  използват  за  определяне  на 
микропредриятията.

В  областта  на  научноизследователската  дейност  Съветът  направи  преглед  на 
съвместната  програма  Eurostars,  която  подкрепя  успешни  МСП,  като  съфинансира 
ръководени от тях пазарноориентирани научноизследователски проекти. Тази програма е 
основана  на  широкомащабно  европейско  сътрудничество  между  държавите-членки  по 
приложна научноизследователска дейност  и  иновации във  всякакви  технологични или 
промишлени области.

23-те милиона МСП в ЕС са гръбнакът на неговата икономика, на тях основно се 
дължи създаването на блага и икономически растеж и те са двигателят на иновациите.

Народно събрание
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Повече от 99 % от всички европейски дружества в Европейския съюз са МСП. Те 
дават работа на повече от 90 млн. души, или 67 % от работната сила в частния сектор.

Девет от десет МСП са микропредприятия с по-малко от 10 служители.
За повече информация:
Съобщение за печата
Открит дебат
Излъчване на пресконференцията в интернет

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

Корупция: засилване на борбата

Пакет от мерки ще помогне на страните от ЕС в борбата 
срещу корупцията.

Четири пети от гражданите на ЕС смятат, че корупцията 
е  сериозен  проблем  в  тяхната  страна,  като  подчертават 

необходимостта от  по-силен политически ангажимент за борба с  това престъпление и 
икономическите, социалните и политическите щети, които то причинява.

Подкупите  и  незаконните  плащания  от  физически  лица,  предприятия  и 
организираната престъпност нарушават демократичния процес, възпрепятстват честното 

Народно събрание
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функциониране на икономиката и  поставят  почтените  хора  и  фирми в  неравностойно 
положение.

Според оценки икономическите загуби от корупцията възлизат на около 120 млрд. 
евро годишно - около 1 % от брутния вътрешен продукт на ЕС.

Всички страни от ЕС имат закони срещу корупцията, но те не винаги се прилагат 
последователно.  За  да  бъде  подпомогнато  фокусирането  на  усилията,  европейските 
правителства  дадоха  политически  мандат  на  Комисията  за 
разработване на общ антикорупционен подход.

Първата стъпка включва оценки, които ще бъдат публикувани на всеки две години, 
като се започне от 2013 г. Чрез тези оценки ще се наблюдава напредъка на страните по 
отношение на предотвратяването и намаляването на корупцията.  Тези оценки ще бъдат 
допълнение към публикуваните от международни органи оценки.

Някои други предложения:
преразглеждане  на  правилата  на  ЕС,  за  да  се  улесни  конфискуването  на 

придобити по престъпен начин активи и да се гарантира, че националните съдилища са в 
състояние да изпълняват заповеди за конфискация в целия Съюз 

изменение  на  правилата  за  обществените  поръчки,  счетоводните  стандарти  и 
задължителните одити на компаниите от ЕС 

подобряване  на  криминалните  финансови  разследвания  и  подпомагане  на 
правителствата в събирането на по-точни статистически данни за престъпността 
засилване на съдебното и полицейското сътрудничество и подобряване на обучението за 
служители в правоприлагащи органи 

разработване на по-добра стратегия за борба срещу злоупотребите със средства на 
ЕС 

засилване  на  антикорупционните  изисквания  към  страните,  желаещи  да  се 
присъединят към ЕС 

поставяне на повече свързани с борбата срещу корупцията условия за отпускането 
на помощи и безвъзмездни средства на други страни 
по-тясно сътрудничество с агенции на ЕС като Европол и Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF). 

Нов доклад показва, че няколко страни все още не са приложили правилата на 
ЕС, според които даването и получаването на подкуп от частни компании е престъпление.

Комисията ги призовава да приложат тези правила. Тя насърчава страните членки, 
които  още  не  са  направили  това,  да  ратифицират  и  изпълнят  антикорупционните 
споразумения  на  Съвета  на  Европа,  ООН  и  Организацията  за  икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР).

ЕС иска да участва в  GRECO - антикорупционната група на Съвета на Европа, в 
която вече членуват всички страни от Съюза. 

Още за борбата срещу корупцията 

Определяне на световните цели на срещата на върха на Г-8

Близкият изток и Северна Африка, ядрената безопасност и 
икономическото възстановяване бяха най-важните теми по време 
на срещата на лидерите на страните от Г-8 на 26 и 27 май 2011 г. 
в Довил, Франция. 

Председателят  на  Комисията  Жозе  Мануел  Барозу  и 
председателят  на  Европейския  съвет  Херман  Ван  Ромпой 

представляваха ЕС в Довил. 
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Бяха обсъдени и партньорството на Г-8 с Африка, въпроси, свързани с околната 
среда, мира и сигурността, и за първи път - социално-икономическото въздействие на 
интернет. 

ЕС пристигна в Довил с ясни приоритети.  В края на срещата партньорите от Г-8 
поеха твърд ангажимент да се присъединят към усилията му. 

Подкрепа за демократичен преход 
В рамките на новото Партньорство от Довил  държавите от Г-8 ще работят със 

страните от Южното Средиземноморие,  в които започват политически и икономически 
реформи.  Успоредно  с  това  ЕС  ще  оказва  подкрепа  чрез  своето  Партньорство  за 
демокрация и споделен просперитет . 

Страните от Г-8 и международни банки за развитие обещаха 20 млрд. долара за 
подпомагане  на  демократичните  реформи,  а  ЕС  ще  предложи  ново  финансиране  - 
допълнителни 1,24 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства до 2013 г. - като 
част от своята обновена Политика за съседство . 

Насърчаване на стандартите за безопасност в ядрената енергетика 
Г-8 подкрепи призива на ЕС за  стрес тестове на атомните електроцентрали по 

света като част от преразглеждане на международните стандарти за безопасност. Всички 
143 атомни електроцентрали в ЕС ще бъдат подложени на подобни тестове от юни 2011 г. 
нататък. 

Задълбочаване на отношенията с Африка 
Първата  по  рода  си  съвместна  декларация  с  африканските  лидери  относно 

човешките  права,  демократичното  управление  и  устойчивото  развитие  отразява 
желанието на ЕС за партньорство, основано на взаимна отговорност и прозрачност. През 
октомври  2011  г.  Комисията  ще  предложи  закони,  чрез  които  компаниите  ще  се 
задължават да публикуват информация за своите дейности в африканските страни 

Подобряване на многостранното сътрудничество и световната политика 
Партньорите от Г-8 споделят решимостта на ЕС за укрепване на многостранната 

система и либерализиране на световната търговия в съответствие с мандата от Доха от 
2001 г.  на  Световната  търговска  организация,  в  който  се  призовава  за  справедливо 
световно споразумение за търговия. 

Основана  през  1975 г.,  Г-8  е  неофициална  група  на  развити  държави,  чиито 
лидери се срещат веднъж годишно за обсъждане на въпроси от общ или глобален 
интерес. ЕС участва в нея, както и няколко отделни държави от ЕС - Франция, 
Италия, Германия и Великобритания. 
President Barroso’s speech 
Joint statement by European Council President Van Rompuy and European Commission 
President Barroso 
Повече за участието на ЕС в Г-8 
Среща на върха на Г-8 (2011 г.) 

Източник: страницата на Европейската комисия
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Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 30.05. – 03.06.2011 г.

Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната 
дисциплина  и  доброто  финансово  управление  по  отношение  на  многогодишната 
финансова  рамка,  с  цел  да  се  посрещнат  допълнителните  нужди от  финансиране  на 
проекта ITER - COM(2011) 226 Досие на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  Доклад  за 
оценка  на  прилагането  и  въздействието  на  мерките,  предприети  в  съответствие  с 
Директива 2002/59/ЕО за създаване на система на Общността за контрол на движението 
на корабите и за информация - COM(2011) 232 Досие на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение за въздушен 
транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и 
неговите  държави-членки,  от  друга  страна,  Исландия,  от  трета  страна  и  Кралство 
Норвегия,  от  четвърта  страна,  както  и  за  сключване  на  Допълнително  споразумение 
между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, Исландия, от друга 
страна  и  Кралство  Норвегия,  от  трета  страна,  за  прилагане  на  Споразумението  за 
въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския 
съюз и неговите държави-членки, от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство 
Норвегия, от четвърта страна - COM(2011) 238 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  ДО  КОМИТЕТА  НА  РЕГИОНИТЕ  -  Нашата 
застраховка  живот,  нашият  природен  капитал:  стратегия  на  ЕС  за  биологичното 
разнообразие до 2020 г. – COM(2011) 244 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  ДО  СЪВЕТА,  ДО 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Съобщение 
относно миграцията - COM(2011) 248 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
износа и вноса на опасни химикали - COM(2011) 245 Досие на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  -  Доклад 
относно междинната оценка на програма „Основни права и гражданство“ за периода 2007
—2013 г. - COM(2011) 249 Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ -  Доклад за 
междинната оценка на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация 
за тях“ за периода 2007—2013 г. - COM(2011) 246 Досие на документа

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението за 
въздушен  транспорт  между  Европейския  съюз  и  неговите  държави-членки,  от  една 
страна, и Федеративна република Бразилия, от друга страна -  COM(2011) 252Досие на 
документа

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 
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Споразумението  за  партньорство  в  сектора  рибарство  между  Европейската  общност  и 
Република Кабо Верде - COM(2011) 228 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

31.05.2011 L143
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 527/2011 на Комисията от 30 май 2011 година 
относно  разрешителното  за  препарат  от  ендо-1,4-бета-ксиланаза,  получена  от 
Trichoderma reesei (MUCL 49755), ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от  Trichoderma 
reesei (MUCL 49754), и полигалактуроназа, получена от Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), 
като фуражна добавка за отбити прасенца (притежател на разрешителното: Aveve NV).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 528/2011 на Комисията от 30 май 2011 година 
относно  разрешителното  за  ендо-1,4-бета-ксиланаза,  получена  от  Trichoderma reesei 
(ATCC PTA 5588),  като  фуражна  добавка  за  отбити  прасенца  и  прасета  за  угояване 
(притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 529/2011 на Комисията от 30 май 2011 година за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1580/2007  по  отношение  на  праговите  нива  на 
допълнителните мита за домати, кайсии, лимони, сливи, праскови, включително праскови 
без мъх и нектарини, круши и трапезно грозде.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 530/2011 на Комисията от 30 май 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/319/ЕС  на Комисията от 26 януари 2011 година относно схеми за 

помощ  C 50/07 (ex N 894/06),  които Франция възнамерява да приведе в действие за 
развитие  на здравноосигурителни договори,  основани на солидарност  и индивидуална 
отговорност  и  на  колективни  застрахователни  договори  срещу  рисковете  смърт, 
нетрудоспособност и инвалидност.

Решение  2011/320/ЕС  на  Комисията  от  27  май  2011  година  за  разрешаване 
пускането  на  пазара  на  хромен  пиколинат  като  нова  хранителна  съставка  съгласно 
Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета.

Решение  2011/321/ЕС  за  изпълнение  на  Комисията  от  27  май  2011  година  за 
установяване на символ за информиране на обществеността относно класификацията на 
водите за къпане и всяка забрана за къпане или предупреждение срещу къпане съгласно 
Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Решение  2011/322/ЕС  на  Комисията  от  27  май  2011  година  за  изменение  на 
приложения I и II към Решение 2009/861/ЕО относно преходни мерки съгласно Регламент 
(ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката 
на  несъответстващо  на  критериите  сурово  мляко  в  някои  млекопреработвателни 
предприятия в България (нотифицирано под номер C(2011) 3647).
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31.05.2011 L145
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 
година  за  определяне  на  стандарти  за  емисиите  от  нови  леки  търговски  превозни 
средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO 2 от 
лекотоварните превозни средства.

Регламент (ЕС) № 511/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 
година за прилагане на двустранната защитна клауза на Споразумението за свободна 
търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки и Република Корея.

Регламент (ЕС) № 512/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 
година за изменение на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от 
общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г.

 Регламент (ЕС) № 513/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 
година за  изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен 
рейтинг.

1.06.2011 L146
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 531/2011 на Комисията от 31 май 2011 година за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1480/2004  относно  определяне  на  специфичните 
правила  по  отношение  на стоките,  пристигащи от  зоните,  в  които  правителството  на 
Кипър не упражнява ефективен контрол, и влизащи в зоните, в които правителството на 
Кипър упражнява ефективен контрол.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 532/2011 на Комисията от 31 май 2011 година 
относно разрешителното за робенидин хидрохлорид като фуражна добавка при зайци за 
разплод и зайци за угояване (притежател на разрешителното: Alpharma Belgium BVBA) и 
за изменение на регламенти (ЕО) № 2430/1999 и (ЕО) № 1800/2004.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 533/2011 на Комисията от 31 май 2011 година за 
вписване  на  название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и 
защитените географски указания [Chorizo de Cantimpalos (ЗГУ)].

Регламент за изпълнение (ЕС) № 534/2011 на Комисията от 31 май 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 535/2011 на Комисията от 31 май 2011 година 
относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 
юни 2011 година. 

2.06.2011 L147
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 536/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година за 
изменение на приложение  II към Решение 2007/777/ЕО и приложение  I към Регламент 
(ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Южна Африка в списъците на трети 
страни или части от тях. 

Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година относно механизма 
за  разпределяне  на  количествата  контролирани  вещества,  чието  използване  за 
лабораторни и аналитични нужди е разрешено по силата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 
на Европейския парламент  и на  Съвета  относно вещества,  които нарушават  озоновия 
слой. 

Регламент (ЕС) № 538/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на 
Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за 
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произход  и  защитените  географски  указания,  традиционните  наименования, 
етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 539/2011 на Комисията от 1 юни 2011 година за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои 
плодове и зеленчуци.

ДИРЕКТИВИ 
Директива 2011/63/ЕС на Комисията от 1 юни 2011 година за изменение, с цел 

привеждане  в  съответствие  с  техническия  прогрес,  на  Директива  98/70/ЕО  на 
Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите 
горива. 

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/326/ЕС  за  изпълнение  на  Съвета  от  30  май  2011  година  за 

изменение на Решение за изпълнение 2011/77/ЕС за предоставяне на финансова помощ 
за Ирландия от страна на Съюза. 

Решение 2011/327/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки 
от  1  юни  2011  година  относно  обработката  на  документи  от  граждански  мисии  по 
управление на кризи и военни операции на ЕС и за отмяна на Решение 2008/836.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. май 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
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
Народно събрание
Отдел „Европейско право”

13



Седмичен бюлетин Брой 18
06 юни 2011г.

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
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
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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

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
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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
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