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Тема на седмицата

Развяхме знамето в Триполи

Европейското знаме с венеца от златни звезди се вее 
над покривите в Триполи в знак на подкрепа за народа на 
Либия от 31 август 2011 г., когато ЕС официално откри свое 
бюро  в  столицата  на  страната.  „Европейското  присъствие 
само  няколко  часа  след  края  на  боевете  в  либийската 
столица оказа огромно въздействие,“ заяви Агостино Миодзо, 
ръководител  на  петдневната  мисия  на  ЕС  в  Либия,  при 
завръщането си в Брюксел на 6 септември 2011 г.

Разкриването на бюрото на ЕС в Триполи има огромно символично значение, тъй 
като  дава  на  либийския  народ  увереност  за  това,  че  обстановката  се  нормализира, 
отбеляза  г-н Миодзо,  който  е  изпълнителен  директор,  отговарящ  за  реагирането  при 
кризи в Европейската служба за външна дейност. Подготвя се и втора мисия, а другото 
бюро на ЕС в Бенгази засега остава отворено.

Една  от  задачите  на  мисията  беше  да  осъществи  контакт  с  членове  на 
Националния  преходен  съвет  (НПС),  намиращи  се  в  Триполи.  „Помирение“  и 
„продължаване  на  стопанската  дейност“  са  ключовите  думи,  повтаряни  от  младото 
поколение политици, с които се е срещнал г-н Миодзо. „Те се гордеят със страната си, със 
знамето си и с революцията, която извършиха, и искат да продължат в тази посока.“

Следконфликтното  възстановяване  може  да  започне,  когато  се  обезпечи 
сигурността  на  ситуацията  и  либийските  власти  са  имали  време  да  се  установят  и 
овладеят положението. Процесът трябва да се ръководи от самите либийци с помощта на 
международната  общност.  Приоритетите,  включващи  сектора  за  сигурност, 
водоснабдяването, канализацията, здравеопазването, гражданското общество, жените и 
правата на човека, ще бъдат подложени на координиран анализ, в който ООН ще играе 
основна роля.

„Разпространението на оръжие ще бъде един от големите проблеми за сигурността 
през следващите месеци, а вероятно и години, но това е въпрос, върху който либийските 
власти са се съсредоточили отблизо и върху който вече работят,“ заключи г-н Миодзо.
 

Източник: страницата на Съвета
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Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Председателят на Народното събрание 
Цецка Цачева лансира инициатива за 

регионален младежки конкурс за есе „Виж 
Югоизточна Европа през 2020”

02/09/2011 г.

Председателят  на  Народното  събрание 
лансира  инициатива  за  регионален  младежки 
конкурс  за  есе  „Виж  Югоизточна  Европа  през 
2020”  /SEE  the  SEE  in  2020/.  Това  стана  на 
среща на председателя на българския парламент с председателя на Скупщината Славица 
Джукич-Деянович.  Цецка  Цачева  е  в  Сърбия  за  участие  в  традиционната  среща  на 
жените-председатели на европейски парламенти.

Председателят на Народното събрание предложи така да бъде отбелязана 15-та 
годишнина от началото на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/, 
поставено  в  София  през  1996  година.  В  момента  Сърбия  председателства  ПСЮИЕ  и 
инициативата на председателя на Народното събрание кореспондира с приоритетите на 
председателството в областта на образованието, науката и културата.

Според Цецка Цачева чрез инициативата  младите хора ще имат възможност да 
представят  визията  си  за  бъдещето  на  региона  като  част  от  общата  европейска 
перспектива. Тя предлага резултатите от конкурса, символично посветен на годишнината 
и тематично свързан с Програма Европа 2020 на ЕС, да бъдат обявени през 2012 г. в 
София в Деня на Европа – 9 май. Партньори на инициативата ще бъдат парламентите от 
Югоизточна  Европа  и  чрез  тях  ще бъдат  създадени  връзки  с  регионални  академични 
институции и неправителствени организации.

Есетата  ще  бъдат  оценявани  от  международно  жури,  включващо  видни 
интелектуалци  и  лидери  на  общественото  мнение  от  региона.  Конкурсът  ще  бъде 
проведен в Интернет чрез прозрачно и публично оценяване, като в специален сайт ще 
бъдат публикувани материалите на всички участници.

Председателят  на  Народното  събрание  предлага  участниците  в  конкурса  да  се 
срещнат за  награждаването  в  София и това да  се  превърне в  своеобразен младежки 
форум на ЮИЕ, който може да стане и традиционен.

Председателите на парламентите на България и Сърбия се обединиха около идеята 
да  изпратят  писма  до  колегите  си  от  парламентите  от  ПСЮИЕ,  за  да  им  представят 
инициативата и да ги поканят да се включат в осъществяването й.

На  7  юли  2011  г.  се  навършиха  15  години  от  началото  на  Процеса  за 
сътрудничество в Югоизточна Европа, а през октомври 2012 г. ще се навършат 15 години 
от Първата конференция на председатели на парламенти.

По  време  на  срещата  в  Сърбия  председателят  на  парламента  Цецка  Цачева  и 
Славица  Джукич-Деянович  отбелязаха,  че  през  последните  месеци  сътрудничеството 
между  парламентарните  комисии  е  все  по-активно,  ползотворно  и  резултатно. 
Председателят  на  Народното  събрание  отправи  покана  за  посещение  в  България  към 
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депутатите  от  сръбската  комисия  по  европейска  интеграция,  за  да  се  запознаят  с 
работата  на  българските  си  колеги.  Общо  бе  мнението,  че  българският  опит  в 
усвояването на средствата от европейските фондове може да бъде особено полезен за 
сръбската страна.

Централна тема по време на двустранната среща беше регионалното партньорство 
и Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа. Обсъдени бяха и приоритетите на 
сръбското председателство на организацията.  Цецка Цачева припомни,  че България е 
домакин на  Регионалния  секретариат  за  парламентарно  сътрудничество  в  Югоизточна 
Европа.

Като важни сфери за взаимодействие между двете страни бяха откроени борбата с 
организираната престъпност и сътрудничеството между полицейските и съдебните власти. 
Подчертано бе значението и ползата от реализирането на инфраструктурни проекти в 
региона.  Преодоляването  на  икономическата  криза,  укрепването  на  икономическото 
сътрудничество, привличането на инвестиции и екологията, бяха  също сред темите на 
разговора.

Инициатор  на  неформалния  клуб  на  жените-председатели  на  парламенти  от 
Европейския съюз е председателят на австрийския парламент Барбара Прамер. Миналата 
година  домакин  на  срещата  на  жени-председатели  на  европейски  парламенти  беше 
България. Тогава по предложение на председателя на Народното събрание Цецка Цачева 
форматът  на  срещата  бе  разширен  и  в  него  вече  участват  и  жени-председатели  на 
парламенти на страни-кандидати за членство в ЕС.

Участниците  в  традиционната  среща  на  жените-председатели  на  европейски 
парламенти ще бъдат приети от президента на Република Сърбия Борис Тадич.

Предстоящи събития 

14/09/2011
09:00 Пленарно заседание 

14/09/2011
14:00 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм

14/09/2011
14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите

14/09/2011
14:30  Заседание  на  Комисия  по  европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските 
фондове

14/09/2011
15:00 Заседание на Комисия по правни въпроси

15/09/2011
09:00 Пленарно заседание 

15/09/2011
14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите
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15/09/2011
15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването
16/09/2011
09:00 Пленарно заседание 

16/09/2011
11:00 Парламентарен контрол

Годишна работна програма 

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

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 01.09.2011 г. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 
прие  на  първо  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
гражданското въздухоплаване, № 102 - 01 - 52, внесен от Министерски съвет на 26. 07. 
2011  г.  Законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  гражданското 
въздухоплаване,  №  102-01-52,  внесен  от  Министерския  съвет  на   26.07.2011  г. 
Настоящият  законопроект  цели  коректното  транспониране  на  изискванията  на 
Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година 
относно летищните такси. Със законопроекта се осигурява прилагането на Регламент (ЕО) 
216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно 
общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска 
агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО.

На 08.09.2011 г. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 
прие  на  първо  четене  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Кодекса  на 
търговското корабоплаване, № 102 - 01 - 57, внесен от Министерски съвет на 02. 08. 
2011  г.  Настоящият  законопроект  цели  коректното  въвеждане  на  изискванията  на 
Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. 
относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и 
за  съответните  дейности  на  морските  администрации;  Директива  2009/18/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.  за определяне на основните 
принципи,  които  уреждат  разследването  на  произшествия  в  областта  на  морския 
транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО 
на  Европейския  парламент  и  на  Съвета;  Директива  2009/20/ЕО на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  23  април  2009  г.  относно  застраховката  на 
корабособствениците  за  морски  искове;  Директива  2009/21/ЕО на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  от  23  април  2009  г.  относно  спазването  на  изискванията  за 
държавата на знамето. Законопроектът е съобразен с изискванията на Международната 
конвенция  относно  гражданската  отговорност  за  щети,  причинени  от  замърсявания  с 
корабно гориво, ратифицирана със закон от Народното събрание на 26 април 2007 г.
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Новини от България свързани с ЕС

Съветът на ЕС призова България и Румъния да увеличат усилията си за реформи

България и Румъния да увеличат допълнително усилията си за реформи, призова 
Съветът по общи въпроси на Европейския съюз. В понеделник, 12.09.2011 г. той одобри 
заключенията на ЕК от последния доклад по мониторинговия механизъм и отправените в 
него препоръки, предаде БНР.

Въпреки решителните действия на правителството, България трябва да покаже по-
убедителни  резултати  срещу  корупцията  на  най-високо  ниво  и  организираната 
престъпност.  Това  е  основното  предизвикателство  пред  страната  ни,  посочено  в 
заключенията на Съвета.  Те са  част  от  стандартна процедура по одобрение на всеки 
доклад  на  Европейската  комисия  за  България  и  Румъния.  В  тях  за  нашата  страна  е 
отбелязано още,  че трябва спешно да продължи съдебната реформа,  да приеме ново 
законодателство за отнемане на незаконно придобито имущество,  да гарантира пълно 
прилагане  на  закона  за  конфликт  на  интереси  и  да  подобри  работата  в  областта  на 
обществените поръчки.

Съветът  отбелязва  още,  че  ще очаква  с  интерес  планираната  от  Комисията  за 
догодина цялостна оценка за постигнатото от България и Румъния. За поредна година в 
заключенията  е  записано,  че  мониторинговият  механизъм  е  подходящ  инструмент  в 
подкрепа на усилията на двете страни и той остава в действие до постигане на желаните 
резултати.

Източник: europa.bg

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Ипотечните кредити: "време е да се обслужва реалната икономика" 

Лошите  кредити  бяха  една  от  първопричините  за  финансовата  криза,  която 
предизвика  настоящата  криза  със  задълженията.  В  доклад  на  испанския  евродепутат 
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Antolín Sánchez Presedo (Социалисти  и  демократи),  представен  в  Комисията  по 
икономически и парични въпроси на ЕП през август 2011 г. ,  се набелязват начини за 
защита на кредитополучателите и за създаване на по-солидна основа за кредитното дело 
в Европа. Интервю с автора на доклада вижте ТУК.

ЕП настоява  за  ясна  политическа  воля на  държавите  за 
борба с корупцията 

Щетите, които корупцията годишно нанася на икономиката 
на ЕС, се изчисляват на 120 милиарда евро.  Това представлява 
един  процент  от  БВП  на  целия  ЕС.  Европейската  Комисия 
набеляза набор от мерки за борба с корупцията, първата от които 

е  изготвянето  на  редовен  доклад  в  тази  област.  Пакетът  с  предложения  на  ЕК  бе 
представен в Комисията по правосъдие и граждански свободи на ЕП на 31 август 2011 г.

Евродепутатите настояха за ясна политическа воля от страна на държавите членки 
за борба с корупцията. За повече информация натиснете ТУК.

Бернардино Леон : Европа трябва да поеме водеща роля в Либия 

Новият специален представител на Европейския съюз за 
Южното  Средиземноморие,  испанският  дипломат  Бернардино 
Леон  разговаря  с  евродепутатите  от  Комисията  по  външна 
политика  за  ситуацията  в  региона.  След  заседанието  на 
Комисията  на  31  август 2011г.  разговаряхме  с  него  за 
ситуацията в Либия и за ролята на ЕС в района на Южното 
Средиземноморие.

Данута Хюбнер: Парламентът дава свобода на изразяване 

Данута  Хюбнер  бе  първият  полски  еврокомисар  в 
Европейската  Комисия  (2004-2009)  с  ресор  регионална 
политика.  От  началото  на  този  мандат  на  Европейския 
Парламент тя е евродепутат от групата на ЕНП. Предлагаме Ви 
интервю с нея за това с какво й помага в работата опитът като 
еврокомисар.  Това  е  първата  част  от  серия  интервюта. 
Следващото интервю ще бъде с бивш евродепутат, който сега 

е еврокомисар. 
Г-жо Хюбнер, работили сте в три различни европейски институции.  Този 

опит помага ли Ви? 
Наистина, имах късмет да работя в трите най-важни от тях: като полски министър - 

в  Съвета,  като  комисар  -  в  Европейската  комисия,  а  сега  -  в  Парламента.  Всяка 
институция е различна: те имат своето място в структурата на ЕС и имат различен стил на 
работа. 

Фактът, че познавам другите институции, е много полезен. Най-голямата разлика 
според мен е  свободата  на изразяване.  Когато  сте министър или комисар,  има някои 
ограничения,  много  фактори  трябва  да  се  вземат  предвид.  В  ЕП  нещата  стоят  по-
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различно.  Евродепутатите могат  да  имат съмнения,  могат  да  дискутират  и  да  задават 
трудни въпроси. Този комфорт го няма в Комисията или в правителството. 

С какво съществото на работата Ви е по-различно от преди? 

През  цялото  време  се  занимавам  със  сходни  теми  -  европейските  въпроси  и 
регионалната  политика.  Но  в  ЕП  мога  да  правя  и  други  неща,  докато  в  Комисията 
трябваше да се придържаме към моята сфера. Шегувам се, че това означава, че сега имам 
още  повече  работа,  нещо,  което  си  мислих,  че  не  е  възможно,  когато  работих  в 
Комисията. 

Освен  това  работата  има  и  политическа  страна.  За  първи  път  съм  на  изборна 
длъжност. Срещите с избирателите са ми много важни, хубави и лични. Мисля, че те са от 
съществена  важност  за  всеки,  който  работи  като  политик  или  администратор.  Всеки, 
който може да повлияе на живота на хората, трябва да провежда подобни срещи. 

С Вашия опит, по-лесно ли Ви е да преговаряте с Комисията и Съвета? 

Не става въпрос само за връзките, но също и за познанията за това как работи ЕК 
отвътре.  Като  председател  на  Комисията  по  регионално  развитие  в  Парламента,  си 
сътруднича  тясно  с  ЕК.  И  това  е  по-лесно  за  мен,  защото  познавам  хората  в  тази 
дирекция. Аз създадох контактна група, която поддържа редовен контакт с моите бивши 
колеги, така работата тече по-гладко.
 

Източник: страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

ЕС припомня подкрепата си за териториалната цялост 
на Грузия

На 27 август 2011 г. Европейският съюз изтъкна отново 
подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на 
Грузия  след  изборите  в  отцепническия  регион  на  страната 
Абхазия.

„Европейският  съюз не признава конституционната и 
правна  рамка  на  проведените  избори“,  заяви  в  изявление 

говорителят на Катрин Аштън, върховен представител на ЕС по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност.

На 26 август 2011 г. Съветът назначи френския дипломат Филип Льофор за нов 
специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за региона на Южен Кавказ и за 
кризата в Грузия.

Неговият  мандат  включва  допринасяне  за  мирното  уреждане  на  конфликти; 
развиване  на  връзки  с  правителствата,  парламентите,  други  ключови  политически 
фактори, съдебната власт и гражданското общество; както и насърчаване на страните в 
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региона да си сътрудничат в области като борбата срещу тероризма, незаконния трафик и 
организираната престъпност.

Източник: страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС

На 1 юли 2011 г.,  Полша пое председателството на 
Съвета на ЕС от Унгария, която от началото на 2011 г. до 
сега носеше отговорността за общите решение на Съвета на 
ЕС във всички аспекти на работата му. 

Председателството  на  Полша  започва,  когато 
Европейският  съюз  е  изправен  пред  много  сериозни 
икономически и социални предизвикателства, отбелязват от 

пресцентъра на ЕС. Програмата и планът за действие на Полша са съобразени с тези 
предизвикателства и много европейски страни и институции подкрепят целите на новия 
председател.

Основните  цели,  които  ще  преследва  Полша  по  време  на  шестмесечното  си 
председателство,  се  изразяват  в  задълбочаване  на  интеграцията  на  пазара  на  ЕС, 
уголемяване на Съюза и засилване на сътрудничеството със съседите, което да гарантира 
стабилност в региона, както на юг, така и на изток. Полша ще се стреми за укрепване на 
енергийната,  продоволствената  и  военната  сигурност  в  ЕС.  А  по  време  на  полското 
председателство ще започне и важното обсъждане за новия бюджет на ЕС за периода.

Уеб сайт на Полското председателство : www  .  pl  2011.  eu  

Новини от Европейската комисия

Сигурни енергийни доставки в ЕС и извън него

Подобряването  на  координацията  между 
правителствата ще укрепи позицията на ЕС в преговорите с  
международни доставчици на енергия.

Зависимостта на ЕС от  вноса на енергия нараства, 
затова е необходима ясна стратегия за защита на неговите 
интереси в областта на енергетиката извън пределите му.

Конкуренцията за доставки от чужбина на петрол, газ и въглища и нарушенията в 
тези доставки водят до високи и нестабилни цени на горивата за промишлени и битови 
нужди. 
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Ново  предложение  на  Комисията  ще  даде  възможност  на  страните  от  ЕС  да 
обединят силите си при преговорите с доставчици и при договарянето на международни 
споразумения.  Планът  ще  помогне  за  гарантиране  на  доставките  за  всички  на 
конкурентни цени. 

Наличието  на  обща  позиция  ще  допринесе  и  за  насърчаване  на  силни 
партньорства  в  областта  на  енергетиката  с  ключови  съседни  държави.  Необходимо  е 
международно  сътрудничество,  за  да  се  отговори  на  общите  предизвикателства,  като 
например изменението на климата, пред които са изправени ЕС и повечето други страни. 

Предложението е част от плана на ЕС "Енергия 2020 ", насочен към намаляване 
на потреблението, повишаване на енергийната ефективност, гарантиране на доставките, 
предотвратяване на недостига на горива и подкрепа за икономическия растеж. 

Мерките за гарантиране на доставките ще включват: 
насърчаване  на  прозрачността  -  страните  от  ЕС  ще  обменят  информация  за 

международните си споразумения в областта на енергетиката; 
помощ за координиране на подходите към страните партньори и определяне на 
общи позиции, които да се отстояват в международни организации; 
развиване на мащабни енергийни партньорства с важни страни партньори. 
Работа със страните партньори 
По-голямата  прозрачност  на  пазара  и  по-устойчивите  енергийни  политики  ще 

стимулират инвестициите и ще намалят уязвимостта на пазарите от свързани с доставките 
шокови въздействия. Така би трябвало да се избегнат нарушения на доставките, подобни 
на тези, засегнали Източна Европа през 2009 г. 

Сред  приоритетите  на  ЕС  са  споразумение  с  Азербайджан  и  Туркменистан  за 
Транскаспийския газопровод и ново партньорство в областта на проекти за възобновяема 
енергия със страните от южното Средиземноморие. 

Подходът  ще  включва  и  по-силен  акцент  върху  подобряването  на  достъпа  на 
развиващи се страни до устойчива енергия. 

Следващи стъпки 
Стратегията ще бъде изпълнена през следващите няколко години, като се очаква 

през 2012 г.  държавите  от  ЕС да започнат  да  използват  новата  система  за  обмен на 
информация относно споразумения в областта на енергетиката. 

Още за международната енергийна политика на ЕС 
Related Links
Проект за енергийна сигурност 

Възстановяването на икономиката - водещ приоритет

По-добро икономическо управление, нова помощ за Гърция и реформа в банковия  
сектор  са  сред  предвидените  мерки  за  икономическо  възстановяване  и  създаване  на  
работни места.

Председателят  на  Комисията  Жозе  Мануел  Барозу  призова  лидерите  в  ЕС 
незабавно да предприемат мерки за стимулиране на икономическото възстановяване и 
контрол  на  публичните  разходи.  Освен  това  той  подчерта  необходимостта  от  нова 
програма за подпомагане на Гърция и допълнителна реформа на банковия сектор. 

Мерките са насочени към: 
по-добро икономическо управление - споразумение по пакет от предложения ще 

доведе  до  по-ефикасен надзор  на  фискалните  политики,  ще подпомогне  контрола  на 
публичния дълг и ще подобри устойчивостта на финансите, 

укрепване  на  фонда  за  еврозоната  с  цел  оказване  на  помощ на  държави  във 
финансови  затруднения  -  правителствата  следва  да  изпълнят  ангажиментите  си  по 
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споразумението от 21 юли 2011 г.  и да приемат необходимите закони, които ще 
позволят фондът да се превърне в постоянен механизъм за справяне с финансови кризи, 

Гърция - работата по нова програма за подпомагане с участието на частния сектор 
напредва.  Създадена  през  юли  работна  група  проучва  начините  за  насърчаване  на 
инвестициите в страната посредством регионалните фондове на ЕС, 

реформа в банковия сектор на ЕС -  предложенията включват подобряване на 
надзора  върху  финансови  инструменти  от  рода  на  дериватите,  по-строги  правила  за 
търговията  с  вътрешна  информация  и  манипулирането  на  пазара,  както  и  рамка  за 
действия в помощ на банки в затруднения. 

Председателят  Барозу  заяви,  че  Европа  е  предприела  решителни  мерки  за 
рекапитализиране  на  своите  банки.  Освен  това,  в  резултат  на  стрес-тестовете  , 
проведени  през  юли,  държавите  предприемат  действия,  които  да  накарат  банките  в 
затруднения да укрепят своите финанси. 

Действия на световно равнище 
На срещата на върха на Г-20 в Кан на 3 и 4 ноември  2011 г. ЕС ще предложи 

въвеждането  на  европейски  данък  върху  финансовите  операции.  Постъпленията  от 
данъка ще подпомогнат финансирането на предложения бюджет на ЕС за 2014-2020 г. 

, насочен към инвестиции в растежа и създаването на работни места. 
Председателят Барозу увери също така, че ЕС ще продължи да играе централна 

роля  в  предоставянето  на  жизненоважна  хуманитарна  помощ  за  Либия  и  в 
подкрепата на страната при прехода ѝ към демокрация. 

Повече за речта на председателя Барозу 
Related Links
Да реформираме бюджета, да променим Европа 
Управление на икономическото възстановяване 
Подготовка за икономическо възстановяване 

Източник: страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

ЕП  стана  домакин  на  младежка  среща  по 
доброволчеството

Близо 1500 млади хора от цяла Европа се събраха тази 
седмица в Брюксел, за да отбележат Европейската година на 
доброволчеството  2011.  Между  7  и  11  септември  2011г.  в 
Европейския  Парламент  и  на  еспланадата  пред  него  се 
проведоха много конференции, семинари, дебати и концерти.

Основен организатор е Европейският младежки форум.
За повече информация натиснете ТУК.
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Източник: страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода юни - август 2011 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА 
ПАЛАТА  -  Обобщение  на  резултатите  от  управлението  на  Комисията  за  2010  г.  - 
COM(2011) 323 Досие на документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА  И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  -  Борба  с  корупцията  в  ЕС  - 
COM(2011) 308 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
европейска  статистика  за  защитеността  от  престъпления  -  COM(2011)  335  Досие  на 
документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Междинен доклад за оценка на получените резултати и 
за  качествените  и  количествените  аспекти  на  изпълнението  на  програмата  за 
финансиране „Гражданско правосъдие“ - COM(2011) 351 Досие на документа

ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  ОТНОСНО 
РАЗРАБОТВАНЕТО  НА  ВИЗОВАТА  ИНФОРМАЦИОННА  СИСИТЕМА  (ВИС)  ПРЕЗ  2010  г. 
(представен в съответствие с член 6 от Решение на Съвета 2004/512/ЕО) - COM(2011) 346

Досие на документа
Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на 
предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки -  COM(2011) 
349 Досие на документа

ЗЕЛЕНА  КНИГА  Укрепване  на  взаимното  доверие  в  европейското  съдебно 
пространство  —  Зелена  книга  относно  прилагането  на  законодателството  на  ЕС  по 
наказателноправни  въпроси  в  областта  на  задържането  -  COM(2011)  327  Досие  на 
документа

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРАЛМЕНТ,  ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ  -  Приключване  на  първия  европейски  семестър  за  координация  на 
икономическата политика: насоки за националната политика за периода 2011—2012 г. - 
COM(2011) 400 Досие на документа

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
правото на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация 
при задържане – COM(2011) 326 Досие на документа

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2010 Г. ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ  ЕВРОПЕЙСКАТА  КОМИСИЯ  И  НАЦИОНАЛНИТЕ  ПАРЛАМЕНТИ  -  COM(2011)  345 
Досие на документа

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 1927/2006  за  създаване  на  Европейски  фонд  за 
приспособяване към глобализацията - COM(2011) 336 Досие на документа
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за политиката на конкуренция за 2010 година - 
COM(2011) 328 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност
Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно  общите  процедури  за  предоставяне  и  отнемане  на  международна  закрила  - 
COM(2011) 319 Досие на документа

Предложение  за  ДИРЕКТИВА  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
определяне на стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище -  COM(2011) 
320 Досие на документа

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

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  -  Стратегическа  визия  за 
европейските  стандарти:  към  по-голям  и  ускорен  устойчив  растеж  на  европейската 
икономика до 2020 г. - COM(2011) 311 Досие на документа

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
европейската стандартизация и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на 
Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 
2007/23/ЕО,  2009/105/ЕО  и  2009/23/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  - 
COM(2011) 315 Досие на документа

Рибарство и морско дело 

Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 
изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 относно многогодишен план за възстановяване 
на  червения  тон  в  източната  част  на  Атлантическия  океан  и  в  Средиземно  море  - 
COM(2011) 330 Досие на документа

Статистика 
ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  относно 

краткосрочната статистика в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 
на Съвета от 19 май 1998 г. - COM(2011) 329 Досие на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

минималните  изисквания  за  здраве  и  безопасност,  свързани  с  експозицията  на 
работниците  на  рискове,  дължащи  се  на  физически  агенти  (електромагнитни  полета) 
(двадесета  специална  директива  по  смисъла  на  член  16,  параграф  1  на  Директива 
89/391/ЕИО) - COM(2011) 348 Досие на документа

Хуманитарна помощ 
ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  СЪВЕТА  -  Годишен 

доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и 
гражданската  защита  и  тяхното  прилагане  през  2010  г.  -  COM(2011)  343  Досие  на 
документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

1.09.2011 L226
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 868/2011 на Комисията от 31 август 2011 година 
относно разрешаването на препарат от Lactobacillus plantarum (DSM 21762) и препарат от 
Lactobacillus buchneri (DSM 22963) като фуражни добавки за всички животински видове. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 869/2011 на Комисията от 31 август 2011 година 
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 870/2011 на Комисията от 31 август 2011 година 
относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 
септември 2011 година.

РЕШЕНИЯ 
Решение  2011/520/ЕС:  за  изпълнение  на  Комисията  от  31  август  2011  година 

относно  признаването  на  Мароко  съгласно  Директива  2008/106/ЕО  на  Европейския 
парламент  и  на  Съвета  по  отношение на системите  за  обучение и сертифициране на 
морските лица.

2.09.2011 L227
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 871/2011 на Съвета от 26 август 2011 година за 
прекратяване на преразглеждането с оглед изтичане на срока на мерките, както и на 
частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса 
на някои отливки с произход от Китайската народна република и за отмяна на посочените 
мерки. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2011 на Съвета от 1 септември 2011 година 
за  прилагане  на  член  16,  параграф  2  от  Регламент  (ЕС)  №  204/2011  относно 
ограничителни мерки с оглед на положението в Либия. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 873/2011 на Комисията от 27 юли 2011 година 
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 874/2011 на Комисията от 31 август 2011 година 
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 875/2011 на Комисията от 31 август 2011 година 
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 876/2011 на Комисията  от  1  септември  2011 
година за изменение за 157-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане 
на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица 
и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 877/2011 на Комисията  от  1  септември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
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Решение за изпълнение 2011/521/ОВППС на Съвета от 1 септември 2011 година за 
изпълнение  на  Решение  2011/137/ОВППС  относно  ограничителни  мерки  с  оглед  на 
положението в Либия.

3.09.2011 L228
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент (ЕС) № 878/2011 на Съвета от 2 септември 2011 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  № 442/2011 относно ограничителни мерки  с  оглед на  положението  в 
Сирия. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 879/2011 на Комисията  от  2  септември  2011 
година  за  изменение  на  Регламент  (ЕС)  №  57/2011  на  Съвета  по  отношение  на 
ограниченията върху улова на норвежки паут и на свързания с него прилов в зона IIIа на 
ICES и във водите на Съюза от зони IIа и IV на ICES. 

Регламент (ЕС) № 880/2011 на Комисията от 2 септември 2011 година за поправка 
на Регламент (ЕС) № 208/2011 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  за  изпълнение (ЕС)  № 881/2011 на Комисията  от  2  септември  2011 
година  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1137/2007  по  отношение  на  състава  на 
добавката „препарат от Bacillus subtilis DSM 17299“ (притежател на разрешителното Chr. 
Hansen A/S) и на нейната употреба във фураж, съдържащ мравчена киселина. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 882/2011 на Комисията  от  2  септември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

Регламент (ЕС) № 883/2011 на Европейската централна банка от 25 август 2011 
година за изменение на Регламент (ЕО) № 25/2009 относно баланса на сектор „Парично-
финансови институции“ (ЕЦБ/2008/32) (ЕЦБ/2011/12). 

РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/522/ОВППС на Съвета от 2 септември 2011 година за изменение на 

Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия. 
Решение 2011/523/ЕС на Съвета от 2 септември 2011 г. за частично спиране на 

прилагането  на  Споразумението  за  сътрудничество  между  Европейската  икономическа 
общност и Сирийската арабска република. 

Решение 2011/524/ЕС на Комисията  от  23 март  2011 година относно държавна 
помощ C 28/05 (ex NN 18/05, ex N 517/2000), приведена в действие от Германия в полза 
на Glunz AG и OSB Deutschland GmbH.

6.09.2011 L229
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2011 на Комисията от 22 август 2011 година 
относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 885/2011 на Комисията  от  5  септември  2011 
година относно разрешаването на Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) като фуражна добавка 
за  пилета,  отглеждани  за  кокошки носачки,  патици  за  угояване,  пъдпъдъци,  фазани, 
яребици,  токачки,  щрауси,  гълъби,  гъски  за  угояване  и  щрауси  (притежател  на 
разрешителното Kemin Europa N.V.). 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 886/2011 на Комисията  от  5  септември  2011 
година относно разрешаването на 6-фитаза (ЕО 3.1.3.26), получена от Trichoderma reesei 
(CBS 122001),  като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешителното 
Roal Oy). 
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Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 887/2011 на Комисията  от  5  септември  2011 
година  относно  разрешаването  на  препарат  от  Enterococcus faecium CECT 4515  като 
фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Norel S.A.). 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 888/2011 на Комисията  от  5  септември  2011 
година  относно  разрешаването  на  диклазурил  като  фуражна  добавка  за  пуйки  за 
угояване (притежател на разрешителното Janssen Pharmaceutica N.V.) и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 2430/1999. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 889/2011 на Комисията  от  5  септември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 890/2011 на Комисията  от  5  септември  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.

7.09.2011 L230
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 891/2011 на Комисията  от  1  септември  2011 
година  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  194/2008  на  Съвета  за  подновяване  и 
засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 892/2011 на Комисията  от  6  септември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци. 
 
РЕШЕНИЯ 

Решение 2011/529/ЕС на Комисията от  20 април 2011 година относно мярка  C 
37/04 (ex NN 51/04), приведена в действие от Финландия в полза на Componenta Oyj.

8.09.2011 L231
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 893/2011 на Комисията от 22 август 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) № 894/2011 на Комисията от 22 август 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) № 895/2011 на Комисията от 22 август 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 [Pimiento Asado del Bierzo (ЗГУ)]. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 896/2011 на Комисията  от  2  септември  2011 
година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 897/2011 на Комисията  от  2  септември  2011 
година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 898/2011 на Комисията  от  7  септември  2011 
година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)  № 543/2011 по отношение на 
праговите нива на допълнителните мита за домати. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 899/2011 на Комисията  от  7  септември  2011 
година за определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под 
формата на ирландско уиски в рамките на периода 2011/2012 година. 
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Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 900/2011 на Комисията  от  7  септември  2011 
година за разрешаване на лазалоцид А натрий като фуражна добавка за фазани, токачки, 
пъдпъдъци  и  яребици,  различни  от  птици  носачки  (притежател  на  разрешителното 
Alpharma (Белгия) BVBA). 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 901/2011 на Комисията  от  7  септември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 902/2011 на Комисията  от  7  септември  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)  № 903/2011 на Комисията  от  7  септември  2011 
година за определяне на вносните мита, приложими за някои видове олющен ориз от 8 
септември 2011 година. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 904/2011 на Комисията  от  7  септември  2011 
година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към подадените от 26 
август 2011 година до 2 септември 2011 година заявления за лицензии за внос в рамките 
на тарифната квота за ечемик, открита с Регламент (ЕО) № 2305/2003. 

09.09.2011 L232
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 905/2011 на Съвета от 1 септември 2011 година 
за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, 
приложими по отношение на вноса на полиетилен терефталат (PET) с произход от Индия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 906/2011 на Съвета от 2 септември 2011 година 
за изменение на Регламент (ЕО) № 193/2007 за налагане на окончателни изравнителни 
мита върху вноса на полиетиленов терефталат с произход от Индия и за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 192/2007  за  налагане  на  окончателно  антидъмпингово  мито  върху 
вноса на полиетиленов терефталат с произход от, inter alia, Индия.  

Регламент за изпълнение (ЕС) № 907/2011 на Съвета от 6 септември 2011 година 
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1105/2010 за налагане на окончателно 
антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху 
вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна 
република, и за прекратяване на процедурата по отношение вноса на прежди с висока 
здравина от полиестери с произход от Република Корея и Тайван. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 908/2011 на Комисията  от  8  септември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци.

10.09.2011 L234
РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 909/2011 на Комисията  от  8  септември  2011 
година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която 
следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ 
и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането.  

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 910/2011 на Комисията  от  9  септември  2011 
година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена 
на някои плодове и зеленчуци. 

Регламент  за  изпълнение (ЕС)  № 911/2011 на Комисията  от  9  септември  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.
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РЕШЕНИЯ 
Решение 2011/532/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки 

от 8 септември 2011 година за назначаване на един съдия в Съда.  
Решение 2011/533/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки 

от 8 септември 2011 година за назначаване на един съдия в Общия съд.  
Решение 2011/534/ЕС на Комисията от 8 септември 2011 година за изменение с 

цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложението към Директива 
2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно допускането по изключение 
на употребата на олово и кадмий.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени в ЕДЦ през м. юли-август 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
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 
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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

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
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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

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
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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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