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Тема на седмицата 
 

 

Нобеловата награда за мир получават… 

европейците 

 
 

Наградата за 2012 г. ще бъде връчена на 10 

декември 2012 г. в Осло в знак на признание за ролята 

на ЕС за стабилността и помирението в Европа. 

Председателят на Съвета на ЕС Херман Ван 

Ромпой, председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу и председателят на 

Европейския парламент Мартин Шулц ще получат наградата от името на 500-те милиона 

граждани на ЕС. 

Към тях ще се присъединят Ана Висенте (на 12 години) от Испания, Елена Гарбуйо 

(на 16 години) от Италия, Илона Желковска (на 21 години) от Полша и Ларкин Зара (на 

23 години) от Малта – победители в онлайн конкурса за рисунки и текстове на тема 

„Какво означава мирът в Европа за теб?“. 

Нобеловият комитет обяви, че наградата се присъжда на ЕС заради шестте 

десетилетия усилия в името на каузите на мира, помирението, демокрацията и човешките 

права. 

Председателят Барозу заяви, че наградата означава, че трябва да съхраним ЕС за 

доброто на европейците и на целия свят. 

„Наградата на Нобеловия комитет показва, че в тези трудни времена Европейският 

съюз остава източник на вдъхновение за страните и народите в целия свят и че 

световната общност се нуждае от силен Европейския съюз“, заяви той. 

ЕС ще предостави паричната награда на хуманитарни проекти за деца , които 

са жертва на войни и конфликти (като добави средства към нея, за да стане сумата 2 млн. 

евро). 

„Нобеловата награда за мир е израз на помирението по света. Паричните средства 

от наградата трябва да подкрепят онези, които са не само основната надежда за 

бъдещето, но и основните жертви на конфликтите днес и в миналото — децата“, каза 

председателят Барозу. 

Гледайте церемонията и празнувайте 

Ще можете да наблюдавате церемонията по връчването на Нобеловата награда на 

живо онлайн или на големи екрани на публични места в цяла Европа и други части на 

света. За да научите какви прояви има във вашата страна, можете да се свържете с 

представителството на Комисията там или с информационното бюро на Европейския 

парламент. 

На 10 декември 2012 г. в Копенхаген ще има факелно шествие. В Братислава 

между 7 и 11 декември ще бъдат организирани концерт и изложба. 

Много от делегациите на ЕС по света ще организират излъчване на церемонията 

и специални прояви по този повод. Така например в делегацията в Ла Пас (Боливия) ще 

може да се наблюдава церемонията, а след това персоналът ще посети дом за деца, за да 

направи дарение. 

В Ню Йорк по инициатива на делегацията на ЕС в ООН на 11 декември 

2012 г. небостъргачът „Емпайър стейт билдинг“ ще бъде осветен в синьо и жълто – 

цветовете на ЕС. 

http://consilium.europa.eu/peace4eu?lang=en
http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-nobel/index_bg.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/eu-nobel/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/contact/local_offices_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/information_offices.html
http://eeas.europa.eu/delegations/web_en.htm
http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_12925_en.htm
http://www.eu-un.europa.eu/articles/en/article_12925_en.htm
http://www.eu-un.europa.eu/articles/fr/article_12925_fr.htm
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Нобеловият медал за мир ще бъде изложен в Дома на европейската история в 

Брюксел, когато той бъде завършен.  

Прочетете официалното съобщение за присъждането на Нобеловата награда за мир 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

 

 

 

 

 

 

Предстоящи събития  
 

11/12/2012 

13:00 Пленарно заседание (извънредно заседание) 

12/12/2012 

09:00 Пленарно заседание  

12/12/2012 

14:15 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите 

12/12/2012 

14:30 Заседание на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

12/12/2012 

14:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове 

12/12/2012 

15:00 Заседание на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта 

и спорта 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/bg/historyhouse.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/announcement.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/announcement.html
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/720
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/721
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/236/sittings/ID/6041
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/224/sittings/ID/6043
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/6046
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/sittings/ID/6046
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/6042
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/sittings/ID/6042
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13/12/2012 

09:00 Пленарно заседание  

13/12/2012 

14:30 Заседание на Комисия по околната среда и водите 

13/12/2012 

14:30 Заседание на Комисия по регионална политика и местно самоуправление 

13/12/2012 

15:00 Заседание на Комисия по здравеопазването 

14/12/2012 

09:00 Пленарно заседание  

14/12/2012 

11:00 Парламентарен контрол 

 

10/12/2012 

Председателят на парламента Цецка Цачева ще участва в тържественото честване на 

Деня на признателността на гражданите на Плевен към загиналите за неговото 

Освобождение и 135-ата годишнина от Плевенската епопея  

 
 

 

 

Годишна работна програма   

 

 

Годишна работна програма на НС по въпросите на ЕС за 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 

На 5 декември 2012 г. Комисия по земеделието и горите разгледа и прие на второ 

четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, 

№ 202-01-73, внесен от Министерски съвет на 16.11.2012 г. Законопроектът е съобразен 

с изискванията на чл.12 и чл.16 от Директива 92/43/ЕО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/721
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/234/sittings/ID/6047
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/227/sittings/ID/6039
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/sittings/ID/6040
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/721
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycontrol/ID/488
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/779
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/779
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/779
http://www.parliament.bg/bg/calendar/ID/779
http://www.parliament.bg/bg/grp2012
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/230
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

Европейската комисия разследва ускорено "зелената" енергийна такса в 

България 

 

Европейската комисия разследва по ускорена процедура таксите, които 

правителството въведе върху производството на "зелена" енергия в България. В отговор 

на питане на Ивайло Калфин, европейският комисар за енергетиката Гюнтер Йотингер 

заявява, че Комисията разследва дали тази мярка отговаря на "достиженията на правото 

на ЕС в областта на енергетиката", съобщават от офиса на евродепутата.  

За разследването ще бъде използвана сравнително нова процедура за проверка на 

съответствието на законодателството в страните членки на европейското право, известна 

като EU Pilot. 

EU Pilot цели ускоряването на разрешения на проблемите, свързани с прилагането 

на законодателството на ЕС - особено при въпроси, повдигнати от граждани или фирми - 

за които се изисква потвърждаване на фактическата или правната ситуация в дадена 

държава членка.  

Процедурата се използва като предверие преди започване на наказателна процедура. 

Според нейните условия България има 10 седмици да отговори на въпросите на 

Европейската комисия, които са изпратени още през октомври. Службите на Европейската 

комисия ще имат още толкова време за решение.  

Ивайло Калфин отправи питане до Европейската комисия на 16 октомври с искане да 

получи разяснения по три въпроса:  

- Съответства ли въвеждането на въпросните такси, без обяснение за тяхната 

стойност, на европейското законодателство? 

- Предвиждането на различни размери на таксата в зависимост от периода за 

включване за предишни години не нарушава ли конкурентната среда? 

- Смята ли Европейската комисия да предприеме действия предвид очакваните 

фалити на производители на възобновяема енергия в България в резултат на въведените 

такси за достъп до енергийната мрежа? 

С решение на енергийния регулатор ДКЕВР (Държавна комисия за енергийно и 

водно регулиране) от октомври 2012 г. в България бяха въведени ежемесечни такси, 

които производителите на енергия от възобновяеми източници трябва да плащат за 

достъп до енергийната мрежа. Таксата е между 10 и 39 % от цената на енергията от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В резултат на решението се очакват незабавни 

фалити, предимно на малки и средни производители на енергия от ВЕИ, за които 

размерът й е непосилен. 

Предложението предизвика силна реакция както сред представителите на бизнеса 

и потребителските организации, така и сред дипломатическите представители, 

акредитирани в България. 15 посланици, включително от 11 държави членки на ЕС, 

изпратиха на 8 октомври 2012 г. писмо до българския ресорен министър, в което 

изразяват сериозна загриженост във връзка с решението, което според тях влошава 

бизнес средата в България. Те призовават за незабавна намеса от страна на 

правителството. До този момент правителството на България не е предприело никакви 

действия - нито за отмяна на таксата, нито дори за мотивиране на нейното въвеждане.  

 

Източник: (Портал Европа) 

 

http://www.europe.bg/
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
 
Седмицата в Европейския парламент  

 

 

 

Финансовите министри на Германия и Франция чертаят в 

ЕП изхода от кризата 

 

Финансовите министри на Германия и Франция Волфганг 

Шойбле и Пиер Московиси обсъдиха на 3 декември 2012 г. 

предизвикателствата пред европейската икономика и 

подчертаха, че са необходими търпеливи и последователни 

усилия, за да се възстанови растежът и стабилизира 

финансовата система.  

Г-н Шойбле заяви в своето изказване, че няма магическо 

решение на кризата в еврозоната, а е необходим "прагматичен 

подход стъпка по стъпка". Страните извън еврозоната трябва 

също да "направят усилие в областта на банковия надзор", 

която е една от ключовите за преодоляване на проблемите, 

добави той. По отношение на Гърция германският финансов 

министър заяви, че вината за тежката ситуация не е в настоящата програма за бюджетна 

консолидация, а в "предишния гръцки елит", който е провалил страната. 

Г-н Московиси от своя страна подчерта нуждата от доизграждане на еврозоната, 

както и от засилване на солидарността и на демократичната отчетност. През годините 

процесът на вземане на решения в Европа върви назад, отбеляза той. По негово мнение, 

Гърция "прави, каквото може". 

Дебатът в икономическата комисия на Парламента бе част от редовния 

икономически диалог, който Европейският парламент води с представители на страните-

членки. Той се осъществява в рамките на т.нар. Европейски семестър, който позволява 

координацията на икономическите политики на страните-членки преди отделните 

национални парламенти да са одобрили бюджетите за следващата финансова година 
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ЕП предлага мерки за укрепване на стоманодобива в 

Европа 

 

Европейските производители на стомана са 

изправени пред изпитание - търсенето спада, разходите 

за суровини и енергия растат, а конкуренцията от трети 

страни става все по-силна. До каква степен ЕС може да се 

намеси, за да помогне на сектора, който бе в основата на 

процеса на европейска интеграция преди 60 години? На 

13 декември 2012 г. депутатите ще гласуват резолюция, 

предлагаща мерки за запазване на силна и модерна стоманодобивна индустрия в Европа.  

"Запазването на активна и конкурентна стоманодобивна индустрия е от жизнено 

значение за бъдещето на Европа и европейските граждани", заяви г-жа Амалия Сартори 

(ЕНП, Италия), председател на комисията по промишленост в ЕП по време на пленарен 

дебат на 20 ноември 2012 г. 

Тя призова Европейската комисия да предложи програма за подкрепа на 

преструктурирането и запазване на конкурентоспособността на сектора. 

Очаква се Комисията да приеме европейски план за действия за стоманодобивната 

индустрия до юни 2013 г. 

Стоманата е един от най-широко търгуваните промишлени материали, като тя 

намира приложение във всички области - от производството на коли до строителството и 

железопътната инфраструктура. Годишното производство в света доближава 1,5 млрд. 

Тона 

На производството на стомана в ЕС се падат 1,4% от БВП, като 360 000 души в 23 

страни са заети в сектора. Европейското производство достига в някои години до 200 

млн. тона, а реализираните годишни приходи са в размер на около 200 млрд. евро. 

Производство на необработена стомана (млн. т.) 

 

 

 

 2003 2007 2009 2010 2011 2003–2011 

Китай 222 490 577 637 683 +208% 

ЕС 193 210 139 173 177 –8% 

Япония 111 120 87 110 108 –3% 

САЩ 94 98 58 80 86 –8.5% 

Индия 32 53 64 68 72 +125% 

Русия 61 72 60 67 69 +13% 

Общо 970 1,347 1,236 1,429 1,490 +54% 

       

Източник: Световна асоциация на производителите на стомана 
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Хората с увреждания искат засилване на 

диалога с европейските институции 

 

Повече от 450 делегати от организации на 

хората с увреждания в Европа се събраха за 

третото заседание на Европейския парламент на 

хората с увреждания на 5 декември в Брюксел. Участниците обсъдиха с председателя на 

ЕП Мартин Шулц, евродепутати и представители на другите европейски институции как 

да се подобри диалогът и да се стимулира участието на хората с увреждания при 

подготовката и провеждането на политики за защита на техните социални права.  

"Европейските институции трябва да сътрудничат по-тясно и да въвличат в своята 

дейност хората с увреждания, когато вземат решения относно тях. Това е особено важно 

във време на криза и би спомогнало за повишаване на осведомеността на обществото (за 

проблемите, с които тези хора се сблъскват - бел. ред.)", заяви преди срещата Адам Коша 

(ЕНП, Унгария), председател на междупартийната група в ЕП за хората с увреждания. 

Около 80 млн. души в ЕС живеят с увреждания. Данните показват, че заетостта 

сред тях е в пъти по-ниска, отколкото сред останалите хора. 

 

 

 

ЕП изисква мерки срещу ограбването на 

биоресурсите на развиващите се страни 

 

Розовата винка е не само нежно градинско 

растение с розови цветове - тя се използва и за 

изработването на лекарство срещу левкемия. 

Приходите от продажби на медикамента са в размер на 

десетки милиони евро годишно, но те не достигат до 

хората в Мадагаскар, които за пръв път са привлекли 

вниманието към лечебните свойства на винката. На 6 

декември 2012 г. комисията по развитие на ЕП гласува доклад, предлагащ мерки срещу 

подобни съвременни форми на ограбване на ресурсите на развиващите се страни.  

Фармацевтичните компании редовно ползват знанията за билки и вещества с 

лечебни свойства, натрупани в традиционната медицина на различни народи. Те 

провеждат изследвания и патентоват въз основа на тях нови лекарства. Местните 

общности обаче, които първи са започнали да употребяват съответното растение, рядко 

получават ползи от откритията си, а в някои случаи дори не могат повече да ги ползват. 

Тази практика е известна като биопиратство и не се ограничава само до 

фармацевтичния сектор. Резултатът от нея е, че се затруднява икономическият напредък 

на развиващите се страни и се ограничават възможностите те да преодолеят бедността. 

Част от проблема произтича от факта, че съвременното законодателство защитава 

интересите на компаниите, а традиционните познания подлежат на твърде ограничена 

правна закрила. 

По-справедливо разпределение на ползите от биоразнообразието 

Докладът на г-жа Катрин Грез (Зелени/ЕСА, Франция), одобрен в парламентарната 

комисия по развитие, предлага ред стъпки, които ЕС следва да предприеме, за да 

помогне на развиващите се страни да се възползват от генетичните си ресурси и 

традиционни познания. 
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Така например, депутатите препоръчват ЕС и страните-членки да се присъединят 

към протокола на ООН от Нагоя, който цели по-справедливо разпределение на ползите от 

генетичните ресурси между производители и страни, богати на биоразнообразие. 

Текстът се застъпва и за промени в правната рамка за предоставянето на патенти, 

които биха заставили кандидатстващите за патент да декларират произхода на 

съставните вещества на продукта и да докажат, че те са придобити по справедлив и 

законен начин. 

Депутатите също така призовават ЕС да подпомогне развиващите се страни в 

изграждането на институции, които биха им позволили да се възползват от своето 

биоразнообразие и традиционни познания. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

ЕС изработва насоки за политиката по отношение на 

енергията от възобновяеми източници 

 

На 3 декември 2012 г., в рамките на Съвета по енергетика 

министрите приеха заключения относно енергията от 

възобновяеми източници, в които са набелязани варианти за 

бъдещи действия, по-специално с цел да се улесни дългосрочното планиране за целите 

на промишлеността и инвеститорите.  

Предвид дългия процес на планиране и дългосрочния инвестиционен хоризонт за 

възобновяемите енергийни източници една по-дългосрочна перспектива би трябвало да 

повлияе положително на инвестициите, като същевременно се осигури икономическа и 

екологична устойчивост. 

В заключенията се подчертава основната роля на енергията от възобновяеми 

източници за постигането на по-широките цели на ЕС в областта на икономиката с ниски 

нива на въглеродни емисии, сигурността на доставките и конкурентоспособността. В тях 

се разглеждат и следващите стъпки за периода след 2020 г., когато ЕС следва да 

осъществи целта си за двадесетпроцентов дял на възобновяемите енергийни източници в 

енергопотреблението. Според прогнозите на Комисията ЕС е на път да постигне целите 

си. 

Приоритетите за по-нататъшна работа в областта на възобновяемите източници 

засягат по-конкретно: 

по-доброто интегриране на възобновяемите източници на електроенергийния 

пазар; 

по-ефикасните схеми за подпомагане; както и 

оползотворяването на потенциала на международното сътрудничество и 

търговията. 

 

 

Заключенията са в отговор на съобщението на Комисията „Енергията от 

възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар“. Този 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/12/st11/st11052.bg12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/12/st11/st11052.bg12.pdf
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документ изтъква приноса на енергията от възобновяеми източници за 

диферсификацията на предлагането на енергия в ЕС, повишаването на сигурността на 

доставките и на конкурентоспособността на ЕС, като по този начин се създават нови 

производствени браншове, работни места, икономически растеж и възможности за износ, 

а същевременно се намаляват емисиите на парникови газове. 

 

Еврогрупата прави преглед на текущите програми, 

обсъжда финансовата помощ за Кипър 

 

 

На заседанието си на 3 декември 2012 г. 

Еврогрупата обсъди основните елементи на бъдеща 

макроикономическа програма за преустройство в Кипър, 

получи информация относно операцията за обратно 

изкупуване на гръцкия дълг, започнала същия ден, и 

направи преглед на постигнатия напредък по изпълнението на текущите програми в 

Испания и Португалия.  

Гърция: представяне на информация относно плана за обратно изкупуване на 

дълга 

Гръцкият министър на финансите Янис Стурнарас информира Еврогрупата относно 

подготовката за операцията за обратно изкупуване на дълга. Целта е да се намали 

непогасеният дълг на Гърция, който се държи от частния сектор, като по този начин се 

подпомогне изпълнението на условията, договорени миналата седмица между 

финансовите министри от еврозоната. 

По този начин Гърция би следвало да успее да намали дълга си на 124 % от БВП 

през 2020 г. и под 110 % през 2022 година. 

Министрите се договориха да заседават отново на 13 декември 2012 г., когато ще 

бъдат известни резултатите от операцията по обратното изкупуване и ще бъдат 

завършени необходимите национални процедури, както и да одобрят официално 

следващия транш на финансовата помощ за Гърция. 

Кипър : програма за преустройство 

Министрите обсъдиха проекта за меморандум за разбирателство за финансовата 

помощ за Кипър. В него са набелязани основните елементи на макроикономическата 

програма за преустройство в страната, договорена между Кипър и Тройката 

(Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд). 

Председателят на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер заяви, че на 13 декември 2012 г. 

министрите ще обсъдят междинните резултати от комплексния анализ на нуждите на 

кипърския финансов сектор от капитали и последствията от тях за финансирането на 

програмата. 

Испания: състояние на банковата рекапитализация 

Министрите направиха преглед на програмата за рекапитализация на банките в 

Испания, която беше приета през юли тази година, с цел преструктуриране на слабите 

сегменти в банковия сектор на страната. 

„Изпълнението на програмата върви по план, като се изпълняват всички поставени 

поетапни условия, заложени в меморандума за разбирателство,“ заяви г-н Юнкер. 

Еврогрупата приветства решението на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) 

да разреши изплащането на първия транш по програмата — до 39,5 милиарда евро, през 

следващата седмица (11—12 декември 2012 г.). 

Средствата ще бъдат използвани преди всичко за укрепване на най-тежко 

засегнатите финансови институции, чиито планове за реконструкция бяха одобрени от 

Европейската комисия на 28 ноември 2012 г.. Средствата ще бъдат използвани и като 

принос към капитала на новосъздадено дружество за управление на активи, което ще 

http://www.eurozone.europa.eu/documents/eurogroup-approves-next-disbursement-to-greece
http://www.eurozone.europa.eu/documents/eurogroup-approves-next-disbursement-to-greece
http://www.consilium.europa.eu/homepage/showfocus?lang=bg&focusID=87085
http://www.esm.europa.eu/index.htm
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придобива и управлява нискодоходни банкови активи, като по този начин се укрепват 

счетоводните баланси на банките. 

Португалия: програмата за преустройство се изпълнява по план 

Еврогрупата обсъди резултатите от шестия преглед на програмата на Португалия за 

преустройство. Заключенията бяха, че страната продължава да изпълнява договорената 

програма добре, включително фискалните и структурните реформи. 

След прегледа Португалия ще получи през януари поредния транш от помощта — 

2,5 милиарда евро. 

Еврогрупата поздрави Малта за отмяната на процедурата при прекомерен дефицит 

и накратко обсъди неотдавна публикувания подробен план на Комисията за 

задълбочаване на Икономическия и паричен съюз. Накрая Еврогрупата прие своята 

работна програма за първата половина на 2013 г. 

Г-н Юнкер обяви, че ще се оттегли от поста председател на Еврогрупата в края на 

тази или в началото на следващата година. 

 

 

Договорени са по-строги правила на ЕС за агенциите 

за кредитен рейтинг 

 

Агенциите за кредитен рейтинг в ЕС скоро ще 

заработят според изменен набор от правила, договорени 

неотдавна от Съвета и Европейския парламент. Част от 

измененията засягат рейтинга на държавния дълг. 

Министрите на финансите от ЕС бяха уведомени за 

постигнатото споразумение на заседанието на Съвета от 4 

декември 2012 г.  

Целта на договорените изменения към законодателния пакет — който се състои от 

директива и регламент — е да се намали предоверяването от страна на инвеститорите на 

агенциите за кредитен рейтинг, да се смекчат конфликтите на интереси и да се увеличи 

прозрачността и конкуренцията в този сектор. 

Повишаване на отчетността 

Съгласно новите правила е възможно дадена агенция за кредитен рейтинг да бъде 

подведена под отговорност в случаи на небрежност или преднамерено действие, когато е 

била нанесена вреда на инвеститора. 

Освен това агенциите за кредитен рейтинг ще са длъжни да определят график, в 

който се указва кога възнамеряват да оповестят рейтингите на държавите членки. Тези 

рейтинги ще се публикуват едва след края на работния ден и най-малко един час преди 

отварянето на местата за търговия в ЕС. 

Повече яснота и прозрачност 

Агенциите за кредитен рейтинг ще са длъжни да информират инвеститорите и 

държавите членки за фактите и предположенията, на които се основава всеки 

рейтинг. Това би трябвало да улесни по-доброто разбиране на кредитния рейтинг 

на държавите членки. 

Освен това всички рейтинги задължително ще се публикуват на Европейска 

рейтингова платформа, която ще включва всички рейтинги от регистрирани в ЕС 

оторизирани агенции. Това ще позволи сравнение на всички рейтинги за даден финансов 

инструмент и ще ги направи по-достъпни. 

Европейската рейтингова платформа би трябвало също да помогне на 

инвеститорите да направят собствена оценка на риска и да допринесе за повече 

разнообразие в рейтинговия сектор. 

Борба с конфликта на интереси 

Чрез измененията се въвежда задължителна ротация — емитентите на финансови 

инструменти ще са длъжни да сменят използваната агенция поне на четири години. Това 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1272_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1272_bg.htm
http://www.eurozone.europa.eu/media/857710/eurogroup_work_program_i-2013.pdf


Седмичен бюлетин Брой 24 
10 декември 2012 г. 

 

Народно събрание 

Отдел „Европейско право” 
12 

правило ще се прилага за пресекюритизациите, които са финансови инструменти със 

сложна структура. 

В допълнение ще има ограничения за дялово участие: на инвеститорите ще се 

забрани да притежават едновременно големи дялове в повече от една агенция за 

кредитен рейтинг, с изключение на агенциите, които принадлежат към една и съща 

група. 

Правилото би трябвало да гарантира достатъчна независимост на агенциите за 

кредитен рейтинг. 

Следващи етапи 

Съветът и Европейският парламент постигнаха споразумение по двата текста на 27 

ноември 2012 г. Сега текстовете ще бъдат предадени на двете институции за одобрение и 

приемане, което се очаква през първото тримесечие на 2013 г. 

За повече информация: 

Пресконференция (видеоматериал) 

Съобщение за печата  

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 

Кипър поема председателството на ЕС на 1 юли 

2012 г. на фона на продължаващи опасения във връзка с 

бавното темпо на икономическото възстановяване и 

кризата със суверенните дългове в еврозоната. 

Публичните бюджети трябва да бъдат приведени в 

съответствие с договорените ограничения в ЕС, а също 

така трябва да се стимулира растежа. През следващите 6 

месеца Кипър ще насочи вниманието си към мерки в 

подкрепа на тези цели. 
Една от основните задачи на страната е да постигне споразумение по бюджетните 

предложения за 2014-2020 г. на Комисията. Бюджетът определя средносрочните 

приоритети на ЕС – ускоряване на икономическия растеж, създаване на работни места и 

повишаване на конкурентоспособността. 
По време на своето председателство Кипър ще продължи да работи за подобряване 

на икономическата координация между страните от ЕС и за контрол над националните 

бюджети с цел поддържането им в рамките на договорените ограничения. 

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/ecofin-council-december-2012/press-conference-part-165512
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomrelated?bid=93&grp=22236&lang=bg
http://www.cy2012.eu/en/page/home
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_fr.htm
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Друг приоритет са инвестициите в програми, създаващи повече и по-добри работни 

места, както и усвояването на съответните умения по-специално от безработни млади 

хора. 

Кипър ще продължи работата по програми, насърчаващи по-активен и 

здравословен начин на живот и по програми, свързани със застаряването на 

европейското население.  

Свързване на Европа 

Кипър се надява да постигне напредък по предложенията на Комисията за реални 

ползи от европейската икономическа интеграция (единния пазар) за гражданите и 

предприятията, което освен всичко друго ще стимулира растежа.  

Ще бъде поставен акцент върху мерки за подпомагане на процъфтяването на 

малки предприятия и върху създаването на единен цифров пазар . 

Кипър ще контролира текущите преговори за свързване на европейските 

енергийни, транспортни и комуникационни мрежи. Свързването на инфраструктурата в 

ЕС засилва конкуренцията и спомага за намаляване на цените за потребителите. 

Една от основните цели на Кипър е да постигне споразумение за по-интегрирана 

морска политика. Обмисляните от лидерите на ЕС предложения на Комисията целят 

засилване на координацията в Съюза с оглед по-ефективно управление на морските 

ресурси. 

Управление на европейските граници 

Постигането на споразумение по общите правила за търсещите убежище също е 

важно с оглед на миналогодишните събития в Северна Африка и последвалата ги 

мащабна имиграция в Европа. 

Лидерите на ЕС искат управлението на външните граници на Съюза да се подобри. 

Те обмислят също така нови споразумения за Шенгенското пространство. 

 

Още за 6-месечната програма на Кипър  

 

 

Уеб сайт на Кипърското председателство: http://www.cy2012.eu/ 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

 

Намиране на подходящи работни места за търсещите 

работа - 03/12/2012 г. 

 

Обхватът на онлайн услугата за намиране на работа на ЕС 

ще бъде разширен, така че да включва още повече свободни 

работни места и да достигне до още повече безработни. 

Като се има предвид, че 25 млн. души в ЕС са без работа, създаването на работни 

места е приоритет за Съюза. За мнозина едно от решенията е намиране на работа в друга 

страна от ЕС, където има свободни работни места, изискващи умения, които те 

притежават. 

В цяла Европа има свободни работни места – броят на незаетите позиции нараства 

от средата на 2009 г., особено в сектори със силен растеж като информационни 

технологии, телекомуникации и „зелена“ икономика. 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm
http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/jLSP+CAP1ejGpdeP_+CepQ==/
http://www.cy2012.eu/
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В отговор на това Комисията адаптира своята услуга за намиране на работа в 

Европа – EURES, за да отговаря тя по-добре на нуждите на търсещите работа и 

работодателите. Тази мрежа от публични услуги за заетост в момента обхваща до 40 % от 

работните места, достъпни в 31 европейски страни, а също така хоства онлайн база 

данни за 750 000 автобиографии.  

Съгласно нова стратегия обхватът на EURES ще бъде разширен, така че да 

предлага още повече работни места, като в мрежата се включат частни агенции за 

трудова заетост. Те ще бъдат акредитирани и контролирани от национални бюра, 

създадени от всяка участваща страна.  

Стратегията също така ще засили насочеността на EURES към оказването на помощ 

на млади хора да си намерят работа, да започнат стажове или обучение.  

Използването на трудовия портал е безплатно, като той предоставя и информация 

за условията за живот и труд във всички участващи страни на 25 езика.  

Всички 27 страни от ЕС участват в EURES, а също така и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн 

и Швейцария. 

Уебсайтът регистрира по 4 млн. посещения месечно и благодарение на него около 

50 000 души годишно си намират работа. 

Можете да научите повече подробности лично, като отидете на информационна сесия за 

EURES близо до вас. 

План за работни места 

Реформирането на EURES е в унисон с програмата за нови умения и работни места 

на ЕС, чиято цел е трудовите пазари да станат по-гъвкави, да се осигурят на работниците 

нужните им умения, да се подобрят условията на труд и да се създадат работни места. 

Основната цел е до 2020 г. да се постигне 75 % равнище на заетост за всички хора 

на възраст между 20 и 64 години. Това е един от 5-те основни елемента в стратегията на 

ЕС за растеж и заетост „Европа 2020“. 

Реформирането на EURES трябва да приключи до края на 2013 г. 

Още за европейската политика за заетост 

 

 

Работни места и обучение за младите хора - 05/12/2012 г. 

 

На безработните под 25-години ще бъде гарантирано получаване на предложение 

за работа, допълнително образование или обучение съгласно предлагани от ЕС мерки. 

Около 7,5 милиона души на възраст между 15 и 24 години не работят, не учат и не 

се обучават. Икономическата криза направи много по-трудно намирането на работа. 

Повече от 20 % от младите хора са безработни. В Гърция и Испания този процент е 

по-висок от 50 %. 

За да им помогне, Комисията предлага пакет от мерки , включващ 

препоръка страните от ЕС да въведат програми за гарантиране на работни места и 

обучение за хората на възраст под 25 години. 

Чрез тези програми в страните от ЕС на всички млади хора ще се осигурява 

предложение за работа, продължаващо образование, чиракуване или стаж в рамките на 4 

месеца, след като завършат образованието си или загубят работата си. 

Комисията ще подкрепя националните програми чрез предоставяне на 

финансиране и изграждане на мрежи за обмен на идеи за най-добрите начини младите 

хора да започнат работа, обучение или чиракуване. 

Финландия и Австрия вече имат подобни програми. За програмите ще трябва да 

плащат данъкоплатците – около 21 милиарда евро, но това ще струва много по-малко, 

отколкото ако оставим младежите на социални помощи. 

Освен трудностите, които младите хора и техните семейства изпитват, разходите 

за европейската икономика в резултат на младежката безработица са около 1,2% от БВП 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9205&langId=en
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=calendar&eventCalendar=init
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=bg&acro=calendar&eventCalendar=init
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=bg
http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=81
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9223&langId=de
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9223&langId=de
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9223&langId=fr
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на ЕС или 150 милиарда евро годишно (изчислени като сбор на изплатените социални 

помощи и загубата на приходи от данъци и доходи). 

Помощ, необходима сега 

Важно е също така да се помогне на младите хора днес, а не да се чака 

икономиката да се възстанови. Колкото по-дълго те са без работа и без трудов стаж, 

толкова по-голям е рискът да останат извън пазара на труда, когато икономиката се 

съвземе. 

През 2011 г. в Европа около 30% от безработните младежи са били без работа 

повече от 12 месеца в сравнение с 900 000 души през 2008 г. 

Пакетът от мерки бе изготвен в отговор на искане от лидерите на ЕС и Европейския 

парламент. Той е допълнение към вече изпълняващите се мерки за подпомагане на 

младите хора да се върнат в училище, да започнат професионално обучение или да 

придобият първия си трудов опит. 

Още за програмите на ЕС за заетост на младите хора 

Връзки по темата 

Намиране на подходящи работни места за търсещите работа 

 

 

 

Източник: страницата на Европейската комисия 

 

 
 
 
 
Инициативи на ЕС  
 

Наградата "Сахаров" за свобода на мисълта за 2012 г. 

 

Адвокатка, излежаваща присъда, и филмов режисьор от 

Иран са носителите на наградата "Сахаров" за 2012 г. Насрин 

Сотудех и Джафар Панахи бяха обявени за лауреати на 

престижното отличие на 26 октомври 2012 г. от председателя на 

Европейския парламент Мартин Шулц. Другите финални 

номинации бяха белоруският активист Алес Беляцки и руската 

пънк група "Pussy Riot".  

Наградата от 50 000 евро ще бъде връчена на церемония в 

Европейския парламент в Страсбург на 12 декември 2012 г. 

Наградата "Сахаров" за свобода на мисълта отличава изключителни личности, 

които се борят с нетолерантността, фанатизма и потисничеството и в защита на правата 

на човека и на свободата на изразяване. Наградата носи името на съветския физик и 

политически дисидент Андрей Сахаров. Тя се присъжда всяка година от 1988 г. насам от 

Европейския парламент на личности и организации със съществен принос в борбата за 

права на човека и демокрация. Номинациите се издигат от отделна политическа група 

или от поне 40 депутати от Европейския парламент. 

Предишни носители на наградата 

През 2011 г. наградата бе присъдена на петима представители на движението на 

Арабската пролет в знак на признание и подкрепа за стремежа им към свобода и зачитане 

на правата на човека. 

Сред предишните носители на наградата са Нелсън Мандела (през 1988 г.), Aung 

Sang Suu Kyi (1990 г.), както и Организацията на обединените нации, представлявана от 

генералния секретар Кофи Анан (през 2003 г.). 

 

http://www.eurofound.europa.eu/press/releases/2012/121022.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=bg
http://ec.europa.eu/news/employment/121203_bg.htm
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Вашият избор: Ларкин Зара отива на церемонията за 

Нобеловата награда за мир 

 

Ларкин Зара, 23-годишен младежки активист от Малта, 

спечели повече от 8 000 гласа в нашия конкурс във Facebook и 

ще бъде част от официалната делегация на ЕС, която ще 

получи Нобеловата награда за мир в Осло на 10 декември 2012 

г. С делегацията ще пътуват още трима победители в 

младежкия конкурс "Мир, Европа, бъдеще", избрани от жури - Ана от Испания, Елена от 

Италия и Илона от Полша. Всички те бяха отличени за своите отговори в текст или с 

рисунка на въпроса "Какво означава мирът в Европа за теб?"  

Ето текстът, който позволи на Ларкин да спечели конкурса: "Моите баби и дядовци 

биха казали 'мечта'. Моите родители биха казали 'процес'. Аз казвам, че това е моята 

ежедневна реалност." "Поставих се на мястото на моите родители или на моите баби и 

дядовци", обяснява Ларкин как му е хрумнала идеята за отговора, "и тогава осъзнах, че 

днешната действителност изглежда различно за тях" 

Важно постижение 

Ларкин е ентусиазиран от мисълта, че ще представлява "всички малтийци и 

европейци на церемонията... Още повече, че като гражданин на Малта, най-малката 

страна в ЕС, това постижение е дори по-важно за мен". На 4 декември 2012 г. нашият 

победител се срещна с малтийския президент Джордж Абела, който го поздрави с успеха 

в състезанието, организирано от ЕС. 

Ларкин ще участва не само на церемонията по връчването, но и на официалния 

концерт в Осло по повод на Нобеловата награда за мир на 11 декември. Освен това той и 

други девет участника в конкурса във Facebook, които получиха най-много гласове, са 

поканени на специална церемония по случай Нобеловата награда, която ще се проведе 

на 12 декември 2012 г. по време на пленарното заседание на Европейския парламент в 

Страсбург. 

 
Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК получени в периода октомври-ноември 2012 г. 

 
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия 

за устойчивата конкурентоспособност на строителния сектор и предприятията от него - 

COM(2012) 433 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Изменение на финансовата обосновка към Регламент (ЕО) № 297/95 - COM(2012) 543 

Досие на документа 

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 изпълнение през 2011 г. - COM(2012) 489 Досие на 

документа 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19428/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19422/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19425/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19425/
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Възможни 

предимства и недостатъци от съкращаването броя на категориите огнестрелни оръжия на 

две такива (забранени оръжия или оръжия, подлежащи на разрешителен режим) с цел 

по-добро функциониране на вътрешния пазар за въпросните продукти, посредством 

евентуално опростяване - COM(2012) 415 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - Индустриална политика за 

отрасъла на сигурността - План за действие за иновативен и конкурентоспособен отрасъл 

на сигурността - COM(2012) 417 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ПЕТИ 

ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) 

ФИНАНСОВА 2011 ГОДИНА - COM(2012) 549 Досие на документа 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на държавите членки, 

които са договарящи се страни по Виенската конвенция от 21 май 1963 г. за гражданска 

отговорност за ядрена вреда („Виенската конвенция“), да ратифицират Протокола за 

изменение на тази конвенция в интерес на Европейския съюз или да се присъединят към 

него - COM(2012) 550 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 

178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 - COM(2012) 542 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) 

№ 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в 

Европейския университетски институт във Флоренция - COM(2012) 456 Досие на 

документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на система на Общността 

за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали - COM(2012) 561 Досие на 

документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен 

доклад до органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета относно вътрешните одити, проведени през 2011 г. - (член 86, параграф 4 от 

Финансовия регламент) - COM(2012) 563 Досие на документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Междинен 

доклад за изпълнението на Плана за действие относно непридружени непълнолетни лица 

- COM(2012) 554 Досие на документа  

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването — посрещане на бъдещите 

предизвикателства - COM(2012) 556 Досие на докумена 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно 

приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 88/98 - COM(2012) 447 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа - COM(2012) 529 

Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на система на Общността 

за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали - COM(2012) 561 Досие на 

документа 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - ПЕТИ 

ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19431/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19432/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19434/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19447/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19448/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19451/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19451/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19459/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19459/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19460/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19457/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19462/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19453/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19463/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19459/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19459/
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ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО - 2011 БЮДЖЕТНА 

ГОДИНА - COM(2012) 484 Досие на документа 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 

Безопасни, ефикасни и иновативни медицински изделия и ин витро диагностични 

медицински изделия в интерес на пациентите, потребителите и медицинските 

специалисти - COM(2012) 540 Досие на документа 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотични вещества 

- COM(2012) 548 Досие на документа 

 

Данъчно облагане и митнически съюз  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за 

мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите - 

COM(2012) 521 Досие на документа 

 

Енергетика  

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 

изпълнението на Европейската енергийна програма за възстановяване -COM(2012) 445 

Досие на документа 

 

Земеделие и развитие на селските райони  

Изменение на предложение на Комисията COM(2011) 628 final/2 за РЕГЛАМЕНТ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно финансирането, управлението и 

мониторинга на общата селскостопанска политика - COM(2012) 551 Досие на документа 

Изменение на предложение на Комисията - COM(2011) 627 final/3 за РЕГЛАМЕНТ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно подпомагане на развитието на 

селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) - COM(2012) 553 Досие на документа 

Изменение на предложение на Комисията - COM (2011) 625 окончателен/3 за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на правила за 

директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в 

рамките на Общата селскостопанска политика - COM(2012) 552 Досие на документа 

 

Търговия  

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от 

Руската федерация към Европейския съюз - COM(2012) 449 Досие на документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19475/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19469/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19471/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19465/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19454/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19418/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19421/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19419/
http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/19452/
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Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

L 332 

Година 55 

4 декември2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1139/2012 на Съвета от 3 декември 2012 година 

за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно 

ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и 

образувания, с оглед на положението в Афганистан. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1140/2012 на Комисията от 28 ноември 2012 

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 [Coppia Ferrarese (ЗГУ)]. 

Регламент (ЕС) № 1141/2012 на Комисията от 30 ноември 2012 година за забрана 

на риболова на сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове 

под флага на Швеция. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1142/2012 на Комисията от 3 декември 2012 

година за изменение за 182-ри 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) № 1143/2012 на Комисията от 3 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

ДИРЕКТИВИ 

Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година за привеждане за 

втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 

2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни 

товари. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/743/ОВППС 

Решение Atalanta/3/2012 на Комитета по политика и сигурност от 27 ноември 2012 

година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския 

съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването 

на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta). 

 

2012/744/ЕС 

Решение на Съвета взето по взаимно съгласие с председателя на Комисията от 28 

ноември 2012 година за назначаване на нов член на Европейската комисия 

Решение за изпълнение 2012/745/ОВППС на Съвета от 3 декември 2012 година за 

изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу 

определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в 

Афганистан. 
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2012/746/ЕС 

Решение на Комисията от 30 ноември 2012 година относно безмитния внос на 

стоки, предназначени за безвъзмездно разпределяне или предоставяне на пострадалите 

от земетресенията в Италия през месец май 2012 г. (нотифицирано под номер C(2012) 

8687). 

 

L 333 

Година 55 

5 декември2012 г 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

2012/747/ЕС 

Решение на Съвета от 3 декември 2012 година относно позицията, която да бъде 

заета от Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с 

изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП (относно сътрудничеството в 

специфични области извън четирите свободи). 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1144/2012 на Комисията от 28 ноември 2012 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1145/2012 на Комисията от 28 ноември 2012 

година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1146/2012 на Комисията от 3 декември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността 

на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността. 

Регламент (ЕС) № 1147/2012 на Комисията от 4 декември 2012 година за 

изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент 

и на Съвета по отношение на употребата на пчелен восък (E 901), карнаубов восък (E 

903), шеллак (E 904) и микрокристален восък (E 905) върху някои плодове. 

Регламент (ЕС) № 1148/2012 на Комисията от 4 декември 2012 година за 

изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент 

и на Съвета по отношение на употребата на серен диоксид — сулфити (E 220-228) и 

пропан-1,2-диол алгинат (E 405) в напитки на основата на ферментирала гроздова мъст. 

Регламент (ЕС) № 1149/2012 на Комисията от 4 декември 2012 година за 

изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент 

и на Съвета по отношение на употребата на екстракти от розмарин (Е 392) в пълнежи за 

пълнени сухи макаронени изделия. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1150/2012 на Комисията от 4 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/748/ОВППС 

Решение BiH/19/2012 на Комитета по политика и сигурност от 27 ноември 2012 

година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския 

съюз в Босна и Херцеговина. 

 

2012/749/ЕС 

Решение на Съвета от 3 декември 2012 година за удължаване на срока на 

прилагане на Решение 2010/371/ЕС относно приключването на консултациите с 

Република Мадагаскар съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС. 
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L 334 

Година 55 

6 декември2012 г 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

2012/750/ЕС 

Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, 

заседаващи в рамките на Съвета от 15 октомври 2010 година за подписването и 

временното прилагане на Евро-средиземноморското споразумение в областта на 

въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 

Хашемитско кралство Йордания, от друга страна. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1153/2012 на Съвета от 3 декември 2012 година 

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на замшеви кожи — 

гюдерии с произход от Китайската народна република след провеждането на 

преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1154/2012 на Комисията от 5 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/751/ОВППС 

Решение EULEX KOSOVO/3/2012 на Комитета по политика и сигурност от 4 

декември 2012 година за назначаване на ръководител на мисията на Европейския съюз в 

областта на върховенството на закона в Косово EULEX KOSOVO. 

 

2012/752/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 4 декември 2012 година за разрешаване 

на лаборатория в бивша югославска република Македония да извършва серологични 

тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс (нотифицирано под 

номер C(2012) 8757). 

 

2012/753/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 4 декември 2012 година за изменение на 

приложение I към Решение 2009/177/ЕО по отношение на програмите за надзор на 

Финландия и Обединеното кралство и статута на Ирландия и Обединеното кралство на 

свободни от заболяване по отношение на някои болести по водните животни 

(нотифицирано под номер C(2012) 8758). 

 

2012/754/ЕС 

Решение на Европейската централна банка от 29 ноември 2012 година за 

одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2013 г. (ЕЦБ/2012/26). 

 

L 335 

Година 55 

7 декември2012 г. 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

Информация за влизането в сила на Споразумението за подновяване на 

Споразумението за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и 

Федеративна република Бразилия. 

 

2012/755/ЕС 
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Решение № 1/2012 на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС от 26 октомври 2012 

година за изменение на приложение IV към Споразумението за икономическо 

партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и 

нейните държави членки, от друга страна, посредством включването на ангажиментите на 

Бахамската общност. 

 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1155/2012 на Комисията от 5 декември 2012 

година за изменение за 183-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) № 1156/2012 на Комисията от 6 декември 2012 

година за определяне на подробни правила за прилагане на някои разпоредби на 

Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта 

на данъчното облагане. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1157/2012 на Комисията от 6 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/756/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 5 декември 2012 година относно мерки за 

предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на 

Pseudomonas syringae pv. аctinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto 

(нотифицирано под номер C(2012) 8816). 

 
L 336 

Година 55 

8 декември2012 г. 

РЕГЛАМЕНТИ 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за 

прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс 

на Общността. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1160/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за изменение на Регламент (ЕС) № 206/2010 по отношение на образците на 

ветеринарни сертификати за домашни животни от рода на едрия рогат добитък, 

предназначени за транзитно преминаване от област Калининград към други области на 

Русия през територията на Литва. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1161/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно 

фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 

максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински 

произход във връзка със субстанцията фенбендазол. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1162/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за изменение на Решение 2007/777/ЕО и Регламент (ЕО) № 798/2008 по 

отношение на вписванията за Русия в списъците на третите държави, от които в Съюза 

може да бъдат внасяни някои месни продукти и яйца. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1163/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, 

определени за 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета. 
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 1164/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета 

относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1165/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно 

общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са 

обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености, или от други 

специфични правила на Общността за вноса. 

Регламент (ЕС) № 1166/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за 

изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент 

и на Съвета по отношение на употребата на диметил дикарбонат (E 242) в някои 

алкохолни напитки. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1167/2012 на Комисията от 7 декември 2012 

година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната 

цена на някои плодове и зеленчуци. 

 

РЕШЕНИЯ 

2012/758/ЕС 

Решение на Европейския съвет от 22 ноември 2012 година за назначаване на член 

на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка. 

 

2012/759/ЕС 

Решение на Съвета от 29 ноември 2012 година за определяне на позицията, която 

да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната 

търговска организация относно присъединяването на Република Таджикистан към СТО. 

 

2012/760/ЕС 

Решение на Съвета от 6 декември 2012 година за назначаване на член и 

заместник-член от Германия в Комитета на регионите. 

 

2012/761/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2012 година за одобряване за 

2013 г. на представените от държавите членки годишни и многогодишни програми за 

ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози и за 

одобряване на финансовото участие на Съюза в тези програми (нотифицирано под номер 

C(2012) 8682). 

 

2012/762/ЕС 

Решение за изпълнение на Комисията от 6 декември 2012 година за изменение на 

Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове 

и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер C(2012) 8889) 

(1). 
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Книги от фонда на Европейския документационен център 
 

Книги получени в ЕДЦ 

 

 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 

Издание относно болестите в Европа за 2010 г. 

ЕС 1643 

 

European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis 

Издание относно раковите болести в ЕС 

ЕС 1644 

 

Children and AIDS 

Доклад за децата и болестите 

ЕС 1645 

 

Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence – based policy making – 

UNICEF 

Издание относно преодоляването на различията при децата 

ЕС 1646 

 

Core commitments for children in humanitarian action 

Издание относно основната грижа за децата в хуманитарната дейност 

ЕС 1647 

 

Forestry in the EU and the world: A statistical portrait 

Издание относно горите в ЕС и в света – 2011 г. 

ЕС 1648 

 

European competitiveness report – 2010 

Доклад за конкурентоспособността за 2010 г. 

ЕС 1649 

 

The European Economic and Social Committee during the Hungarian Presidency: January - 

June 2011 

Издание относно европейския икономически и социален комитет по време на 

унгарското председателство 

ЕС 1650 

 

Industrial relations in Europe – 2010 

Индустриални връзки в Европа – 2010 

ЕС 1651 

 

Europe’s energy position - Annual report 2010 
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Доклад за енергийната позиция в Европа за 2010 г. 

ЕС 1652 

 

Demography report 2010: Eurostat 

Доклад за демографията в ЕС за 2010 г. 

ЕС 1653 

 

SOLVIT – report 2010 

Доклад за СОЛВИТ за 2010 г. 

ЕС 1654 

 

2010 Annual report on the Functioning and Development of the Your Europe Advice service 

Годишен доклад относно функционирането и развитието на европейската 

съветническа служба за 2010 г. 

ЕС 1655 

 

Strategy for equality between women and men: 2010-2015 

Стратегия относно равенството между мъжете и жените: 2010-2015 

ЕС 1656 

 

Report on progress on equality between women and men in 2010 

Доклад относно напредъка за равенството между мъжете и жените за 2010 г. 

ЕС 1657 

 

The Social Dimension of the Europe 2020 strategy: A report of the social protection committee 

– 2011 

Социалното измерение в стратегията ЕВРОПА 2020 

ЕС 1658 

 

European agency for Safety and Health at Work – Annual report 2010 

Годишен доклад за 2010 година на Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа 

ЕС 1659 

 

Youth employment measures: European employment Observatory Review – 2010 

Мерки относно заетостта при младежта – преглед за 2010 г. 

ЕС 1660 

 

Second biennial Report on social services of general interest 

Втори доклад относно социалните служби от общ интерес 

ЕС 1661 

 

Joint research center – annual report 2010 

Годишен доклад на изследователския център на ЕС за 2010 г. 

ЕС 1662 

 

A field guide to the main languages of Europe 

Ръководство за основните езици в Европа 

ЕС 1663 

 

European center  for disease prevention and control – summary of key publications – 2010 

Издание на европейския център за превенция и контрол на заболяванията за 

2010 г. 
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ЕС 1664 

 

European economy – Capital flows to converging European economies from boom to drought 

and beyond 

Издание относно капиталовите потоци за 2011 г. 

ЕС 1665 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2010 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2010 г. 

ЕС 1666 

 

European economy – The economic adjustment programme for Greece 

Издание относно икономическата програма за Гърция за 2011 г. 

ЕС 1667 

 

European economy – The economic adjustment programme for Ireland - 2011 

Издание относно икономическата програма за Ирландия за 2011 г. 

ЕС 1668 

 

European economy – The economic adjustment programme for Portugal – 2011 

Издание относно икономическата програма за Португалия за 2011 г. 

ЕС 1669 

 

Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU commission assessments - 

2011 

Икономическа програма на страните кандидатки за членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1670 

 

European economy – Economic and fiscal programmes of potential candidate countries: EU 

commission assessments – 2011  

Издание относно икономическа и фискална програма на страните кандидатки за 

членство на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1671 

 

European economy – Progress towards meeting the economic criteria for accession: the 

assessments of the 2011 progress reports and the opinion (Serbia)  

Издание относно напредъка на икономиката на Сърбия в предприсъединяването 

към ЕС 

ЕС 1675 

 

European economy: The EU’s neighboring economies: coping with new challenges - 2011 

Издание относно предизвикателствата в икономиките на страните съседки на ЕС 

за 2011 г. 

ЕС 1676 

 

Report on the risk assessment of mephedrone in the framework of the Council decision of new 

psychoactive substances  

Издание относно наркотичните вещества за 2011 г.  

ЕС 1678 

 

European economic forecast - 2011 

Икономическо издание относно европейската икономика за 2011 г. 

ЕС 1679 
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Labor market developments in Europe 

Издание относно пазара на труд в Европа за 2011 г. 

ЕС 1680 

 

European economy – Public finance in EMU - 2011 

Публичните финанси в икономическия и паричен съюз за 2011 г.  

ЕС 1681 

 

Tax reforms in EU – MEMBER STATES 2011 

Данъчни реформи в ЕС за 2011 г. 

ЕС 1682 

 

European economic – Forecast – 2011 

Икономически преглед на ЕС за 2011 г. 

ЕС 1683 

 

Product market review – 2010-2011 

Преглед на пазара на продукти в ЕС за 2010-2011 г. 

ЕС 1684 

 

The European Economic and Social committee during the Polish Presidency 

Издание относно икономическия и социален съвет по време на полското 

председателство – юли-декември 2011 г. 

ЕС 1685 

 

Living and working in Europe – yearbook 2010 

Годишник относно живот и работа в Европа 

ЕС 1686 

 

Cities of tomorrow  

Градове на бъдещето чрез регионалната политика 

ЕС 1687 

 

JRC REPORT 

Доклад на изследователския и научен център за 2011 г. 

ЕС 1688 

 

Employment policy – Social Europe guide VOL 1 - 2011 

Първо издание на политиката на заетостта в Европа за 2011 г. 

ЕС 1689 

 

Agriculture and fishery statistic – 2009/2010 

Статистика за земеделие и риболов за периода 2009/2010 г.  

ЕС 1690 

 

Energy, transport and environment indicators 

Статистическо издание относно транспорт и околна среда за 2011 г. 

ЕС 1692 
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