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Тема на седмицата
Кристалина Георгиева е новият български кандидат за 
комисар

България предложи Кристалина Георгиева за член на 
следващата  Комисия.  Георгиева  е  номинирана  за  същия 
поста  –  комисар  по  хуманитарните  въпроси.  Понастоящем 
Георгиева е вицепрезидент на Световната банка.

Председателят  на  Комисията  Жозе  Мануел  Барозу 
прие нейната номинация на 21 януари 2010г., а Парламентът 

насрочи изслушването ѝ за 3 февруари 2010г.
Номинираните  за  комисари  трябва  да  бъдат  одобрени  от  Парламента.  Според 

правилата на ЕС депутатите гласуват за колегията като цяло, а не за отделни кандидати. 
Първоначално гласуването бе насрочено за 26 януари 2010г.,  но сега се  отлага за 9 
февруари 2010г.
Списък на номинираните за комисари 
Политически насоки за новата Комисия 
Председателят на Парламента за оттеглянето на Желева 
Уебсайт на Европейския парламент за изслушванията 

Повече по темата:
Нов мандат за председателя Барозу 

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

На 19 януари 2010г. се проведе  среща на председателя на Народното събрание 
Цецка Цачева с извънредния и пълномощен посланик на Унгария в София г-жа Юдит 
Ланг.
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Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 20 януари 2010г.,  Комисията по труда и социалната политика и Комисията по 
европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските  фондове  приеха  на  първо  четене 
законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-
01-65, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2009г. Целта на законопроекта е да 
се осигури прилагане на някои от разпоредбите относно командироването и електронния 
обмен на Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004  година  за  координация  на  системите  за  социална  сигурност  и  да  се  въведат 
изискванията на   Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 
1968  г.  за  приемане  на  Правилник  за  длъжностните  лица  и  Условията  за  работа  на 
другите  служители  на  Европейските  общности  и  на  специални  мерки,  временно 
приложими  за  длъжностните  лица  на  Комисията.  Законопроектът  е  съобразен  и  с 
изискванията  на  Директива  96/71/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  16 
декември  1996  година  относно  командироването  на  работници  в  рамките  на 
предоставянето на услуги.  

На 20 януари 2010г., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове прие на първо четене Законопроект за достъп до пространствените данни, № 
002-01-3, внесен от Министерския съвет на 06.01.2010 г.  Предложеният законопроект 
въвежда изискванията на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
14  март  2007  г.  за  изграждане  на  инфраструктура  за  пространствена  информация  в 
Европейската  общност  (INSPIRE).  Законопроектът  урежда  обществените  отношения, 
свързани  с  изграждането,  поддържането  и  използването  на  инфраструктура  за 
пространствена информация.

На  20  януари  2010г.,  Комисия  по  външна  политика  и  отбрана  изслуша 
представянето на програмата и приоритетите на Испанското председателство на ЕС. На 
заседанието взеха участие Н. Пр. г-н Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга, извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Испания; Н. Пр. г-н Марк Михилсен, извънреден и 
пълномощен  посланик  на  Кралство  Белгия; Н. Пр.  г-жа  Юдит  Ланг,  извънреден  и 
пълномощен посланик на Република Унгария.

На две заседания на 20 и 21 януари 2010г., Комисията по културата, гражданското 
общество и медиите разгледа и прие на второ четене Закона за изменение и допълнение 
на Закона за радиото и телевизията, № 902-01-53, внесен от МС на 03.12.2009 г. Със 
законопроекта се въвежда Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на 
някои разпоредби, формулирани в действащите закони, подзаконови и административни 
актове  на  държавите-членки,  отнасящи  се  до  упражняване  на  телевизионна  дейност. 
Директивата  има  за  цел  да облече  в  нормативен  вид  инициативата  "i2010”  на 
Европейската комисия,  която предвижда изграждането на „Европейско информационно 
общество”,  което  да  подпомага  растежа  и  заетостта  в  информационното  общество  и 
медийните индустрии. Европейската комисия намира това за широкообхватна стратегия, 
предназначена да насърчава производството на европейско съдържание, развитието на 
цифровата икономика и възприемането на информационни и  комуникационни технологии 
на  фона  на  сближаването  на  услугите  на  информационното  общество  и  на  медийни 
услуги, посредством модернизиране и използване на  регулаторни инструменти, научни 
изследвания и партньорство с индустрията.

На 21  януари 2010г.,  Комисията по правните въпроси разгледа на свое заседание 
Закон за изменение и допълнение  на Закона за занаятите,  № 002-01-4, внесен от МС на 
07.01.2010г. Със  законопроекта се  въвеждат принципите  на  административно 
опростяване,  които  Директивата  за  услугите  2006/123/ЕО  изисква. В  тази  връзка  в 
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законопроекта се предвижда да отпадне регистрационния режим по Закона за занаятите, 
т.е. фирмите, които имат търговска регистрация да могат да упражняват и занаятчийски 
дейности без повторно да се регистрират и по Закона за занаятите. Същевременно се 
осигурява свобода на избора на формата за упражняване на занаят, като занаятчиите се 
освобождават от задължителното условие да регистрират предприятие. След проведеното 
обсъждане,  Комисията  по  правните  въпроси  не  прие  на  първо  четене  внесения  от 
Министерския съвет законопроект.

На  21   януари  2010г.,  Комисията  по  земеделието  и  горите  разгледа  на  свое 
заседание  Закона за изменение и допълнение  на Закона за животновъдството №902-01-
59,   внесен  от  Министерския съвет  на  15.12.2009г.  Със  законопроекта  се въвеждат 
разпоредбите на Директива 2008/73/ЕО на Съвета  за  опростяване  на процедурите  по 
вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област. С 
предложеният  за  изменение Закона  за животновъдството  се  въвежда  задължение  за 
Министерство на земеделието и храните да изпраща копие от  регистъра за издадените 
разрешения  за  извършване на  дейност  по  селекция  и  репродукция  до  Европейската 
комисия,  до  официалните органи  на  държавите  членки  на  Европейския  съюз  и  до 
организациите,  одобрени със  заповед  на  министъра  на  земеделието  и  храните.  След 
проведеното  обсъждане,  Комисията  по  земеделието  и  горите  прие  на  първо  четене 
внесения от  Министерския съвет законопроект.

Новини от България свързани с ЕС

Блокадата на гръцките фермери се задълбочава

Фермерите, блокирали ГКПП  Кулата-Промахон, заплашват в 8 
часа  на  25  януари  2010г. да  препречат  и  железопътната  линия, 
свързваща София със Солун, съобщи гръцката агенция АНА. Там се е 
образувала  опашка  от  около  170  тежкотоварни  автомобили,  които 
чакат да преминат.

Първоначално те обявиха, че решението им ще зависи от резултатите от срещата 
на  техни  представители  с  министъра  на  земеделието  и  храните  Катерина  Бацели. 
Министърът коментира, че като изкарват всяка зима тракторите по пътищата, фермерите 
постигат обратен ефект и "изпращат погрешен сигнал към обществото".

В  неделя,  24  януари  2010г. вечерта  протестиращите  са  обявили,  че  затварят 
границата дори за леки коли и камиони с нетраен товар, а в 8 сутринта ще блокират и жп 
линията между България и Гърция, предава в. "Дневник". 

Според  гръцките  медии  фермерите  са  препречили  с  трактори  входа  към 
пристанище Игуменица в Северозападна Гърция. По този начин камионите не могат нито 
да влязат и да се качат на фериботите към Италия, нито да напуснат порта. 

Протестиращите  гръцки  фермери  вече  имат  искания  и  към  България.  Те 
декларираха, че няма да прекратят обсадата на границата, докато страната ни не оттегли 
всички  жалби  и  искове,  изпратени  до  Европейската  комисия.  Премиерът  Борисов 
коментира  пред  Нова  телевизия,  че  не  може  да  приеме  подобно  искане,  освен  ако 
властите в Атина не гарантират писмено, че подобни блокади няма да се повторят. 
На 25 януари 2010г.,  представители на Асоциацията на земеделските производители ще 
обсъждат с министъра на земеделието Мирослав Найденов проблемите, възникнали след 
блокирането на границата с Гърция.
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Източник: europa.bg

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

Бузек коментира, че “демократичният процес работи”, 
по повод оттеглянето на българския кандидат

На пресконференция след решението на българското 
правителство да представи нов кандидат, председателят на 
ЕП  Йежи  Бузек  коментира,  че  демократичният  процес 
работи. За повече информация натиснете ТУК .
Допълнителна информация :

Изказване на председателя на ЕП 
Изказване на Барозу 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Солидарност с Хаити

На 18 януари 2010г. се проведе първото заседание на 
Съвета,  председателствано  от  върховния  представител на  ЕС 
Катрин Аштън. Извънредното  заседание събра  министрите  по 
въпросите на развитието, за да се координира хуманитарната 
помощ  на  ЕС  за  Хаити  след  неотдавнашното  разрушително 

земетресение.
Непосредствен приоритет за ЕС беше доставянето на оборудване за разчистване на 

отломките и изпращането на спасителни екипи за търсене на затрупани хора. Предвид 
възможните  последици  от  бедствието  понастоящем  се  поставя  акцент  върху 
осигуряването на спешна здравна, медицинска и продоволствена помощ, вода и подслон, 
както и възстановяването на далекосъобщенията.

В  приетите  на  заседанието  заключения  Съветът  подчертава  необходимостта  от 
сигурност на място, за да се гарантира безопасен и безпрепятствен достъп на доставките
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на  помощ  и  на  спешното  подпомагане.  Друг  приоритет  ще  бъде  укрепване  на 
институциите в Хаити, за да могат те да изпълняват своите основни функции, свързани с 
управлението.

Съветът  приветства  ангажимента на  Европейската  комисия  да  предостави общо 
30 млн.  евро  хуманитарна помощ и на  държавите-членки — за  допълнителни 92 млн. 
евро.  Допълнителният  финансов принос на  ЕС във  времето  ще възлезе  най-малко  на 
200 млн. евро.  Съветът ще продължи да следи положението в Хаити и при необходимост 
ще  предостави  допълнително  подпомагане  в  координация  със  своите  международни 
партньори, по-специално ООН и САЩ.
 
За повече информация:

Заключения на Съвета
Изявление на Херман ван Ромпьой
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета

Към по-ефикасна верига за предлагане на хранителни 
продукти

През последните години се наблюдават значителни колебания 
в  цените  на  хранителните  продукти  в  Европа.  Това  доведе  до 
сериозни  затруднения  за  земеделските  производители  и  постави 
въпроса  дали  потребителите  не  са  ощетени.  На  18 януари 2010г. 
министрите на земеделието на ЕС обсъдиха начини да се  подобри 
функционирането  на  веригата  за  предлагане  на  хранителни 
продукти,  по-специално,  за  да  се  избегне  покачването  на 
потребителските цени на хранителните продукти, когато икономиката 

започне да се възстановява. За повече информация натиснете ТУК .

 
За допълнителна информация:

Съобщение на Съвета за печата
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Земетресението в Хаити - ЕС координира 
помощта

Над  130  млн.  евро  са  отпуснати  за 
възстановяване, а скоро се очакват и още средства.

Земетресение  с  магнитуд  7  по  скалата  на 
Рихтер  разтърси  Хаити  на  12  януари 2010г.  В 
рамките  на  няколко  часа  след  бедствието  ЕС 
предостави 3 млн. евро за незабавна помощ. След 
това бяха отпуснати още 27 млн. евро, както и 100 
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млн.  евро  за  първоначално  възстановяване.  Половината  от  тези  средства  са  нови,  а 
другата половина ще бъдат пренасочени от вече отпуснатите за Хаити суми.

Още  около  200  млн.  евро  ще  бъдат  предоставени  за  възстановяване  в  по-
дългосрочен  план.  Всички  тези  цифри  могат  да  нараснат,  ако  според  оценките  са 
необходими допълнителни средства.  Тези средства  са предоставени в добавка към 92 
млн. евро, вече отпуснати от отделни държави-членки на ЕС.

Цифрите  бяха  съобщени  на  спешна  среща  в  Брюксел,  където  бе  обсъдено  и 
разполагането на европейски войници в Хаити. Все още не е взето решение. Вероятно 
през  следващите  седмици  ще  се  състои  и  международна  конференция,  посветена  на 
помощта за Хаити. На нея ще се прецени как да се реализира на практика желанието на 
международната общност да помогне, това заяви върховният представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън .

Европейските  държави  реагираха  бързо,  като  задействаха  механизма  за 
гражданска  защита,  който  позволява  на  Комисията  да  координира  предоставената  от 
всяка страна помощ. Спасителни екипи от Съюза вече са в Хаити и действат на място. 
Основните материали за пречистване на вода и изграждане на полеви болници, както и 
палатките също са транспортирани.

Бърза  оценка на  щетите,  извършена от  Съвместния изследователски център на 
Европейската комисия, предостави ценна информация с оглед на планирането на мерките 
за подпомагане. Тя ще бъде от полза и за по-нататъшните усилия за възстановяване.

Европейският  комисар  по  развитие  и  хуманитарна  помощ Карел  Де  Гухт  
посети  Порт-о-Пренс  тази  седмица,  за  да  се  запознае  лично  с  положението.  Той  се 
срещна  с  представители  на  властите  в  Хаити,  на  ООН  и  на  основните  организации, 
оказващи помощ, за да обсъдят координирането на помощта като цяло.

В момента за загинали се смятат 200 000 души. Около 250 000 души имат спешна 
нужда от помощ, а 3 млн. са засегнати от земетресението.
Повече за хуманитарната помощ на ЕС за Хаити 

Земетресенията в Хаити - карти и снимки 

ЕС увеличава усилията си за опазване на 
биоразнообразието

ЕС не успя да постигне целта си да спре загубата на 
биологични видове до 2010 г. Новата цел е до 2020 г. да се 
осигури устойчиво опазване на биоразнообразието.

Времето  ни  притиска.  Данни  на  ООН показват,  че 
биологичните  видове  изчезват  от  100  до  1000  пъти  по-

бързо спрямо естествените равнища, а една трета от всички известни към момента 1,75 
млн. растителни и животински вида е застрашена от изчезване. Според Международния 
съюз за защита на природата (IUCN) през 2008 г. са изчезнали 717 животински вида. В 
момента видове като белугата, коалата и някои корали изчезват с ужасяваща скорост от 
нашата планета. За повече информация натиснете ТУК.

Видео - опазването на природата си струва 

Повече по темата: 
EU to curb biodiversity loss by setting clear responsibilities 
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Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 18.01.-22.01.2010 г.

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  КОМИСИЯТА  ДО  СЪВЕТА,  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ  И  СОЦИАЛЕН  КОМИТЕТ  И  КОМИТЕТА  НА 
РЕГИОНИТЕ за прилагането на Директива 2002/98/EО на Европейския парламент и 
на Съвета за определяне на стандартите за качество и безопасност при вземането, 
диагностиката, преработката, съхранението и разпределянето на човешка кръв и 
кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/EО - COM(2010)3 Досие на 
документа

Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 

Европейския  съюз  и  Австралия  относно  обработката  и  предаването  на 
произхождащи  от  Европейския  съюз  резервационни  данни  за  пътниците  (PNR 
данни)  от  въздушни  превозвачи  на  Австралийската  митническа  служба  - 
COM(2009)701 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Съединените  американски  щати  относно  обработката  и 
предаването  на  данни  от  досиетата  на  пътниците  (PNR  данни)  от  въздушни 
превозвачи  на  Министерството  на  вътрешната сигурност  (DHS)  на  Съединените 
щати (Споразумение PNR от 2007 г.) - COM(2009)702 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Съединените  американски  щати  относно  обработката  и 
предаването  на  данни  за  финансови  транзакции  от  Европейския  съюз  до 
Съединените щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на 
тероризма - COM(2009)703 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА  СЪВЕТА за  сключване  на  споразумението  между 
Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на 
някои  разпоредби  на  Конвенцията  от  29  май  2000  година  за  взаимопомощ по 
наказателноправни  въпроси  между  държавите-членки  на  Европейския  съюз  и 
протокола от 2001 година към нея - COM(2009)704 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Република  Исландия  и  Кралство  Норвегия  относно 
процедурата  за  предаване  между  държавите-членки  на  Европейския  съюз  и 
Исландия и Норвегия - COM(2009)705 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския  съюз  и  Япония  за  правна  взаимопомощ  по  наказателноправни 
въпроси - COM(2009)706 Досие на документа

⇒ Предложение  за  РЕШЕНИЕ  НА СЪВЕТА за  сключване  на  Споразумението  между 
Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на 
Решение  2008/615/ПВР  на  Съвета  относно  засилването  на  трансграничното 
сътрудничество,  по-специално  в  борбата  срещу  тероризма  и  трансграничната 
престъпност, и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 
2008/615/ПВР  относно  засилването  на  трансграничното  сътрудничество,  по-
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специално  в  борбата  срещу  тероризма  и  трансграничната  престъпност,  и 
приложението към него - COM(2009)707 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

19.01.2010 г. L 12
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 41/2010 на Комисията от 18 януари 2010 година за поправка на 
френската, латвийската и полската версия на Регламент (ЕО) № 546/2003 относно 
някои  съобщения  на  данни  във  връзка  с  прилагането  на  регламенти  (ЕИО)  № 
2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и 
птичето месо.

 Регламент  (ЕС)  №  42/2010  на  Комисията  от  15 януари  2010  година  относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

 Регламент (ЕС) № 43/2010 на Комисията от 18 януари 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  44/2010  на  Комисията  от  18 януари  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите 
седем  дни  на  месец  януари  2010 г.  в  рамките  на  тарифните  квоти,  открити 
съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо.

 Регламент (ЕС) № 45/2010 на Комисията от 18 януари 2010 година за изменение 
на  Регламент  (ЕС)  № 39/2010  за  определяне  на  вносните  мита  в  сектора  на 
зърнените култури, считано от 16 януари 2010 г.

РЕШЕНИЯ
 Решение  на  Съвета  от  18 януари  2010 година  за  назначаване  на  членове  и 

заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 
25 януари 2015 г.

 Решение на Комисията от 9 декември 2009 година за изменение на списъка на 
растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни 
растителни лекарствени продукти.

19.01.2010 г. L 13
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕС)  № 36/2010  на  Комисията  от  3 декември  2009 година  относно 
образци на Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни 
удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за 
заявления за  свидетелства  за управление на локомотив съобразно с Директива 
2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

20.01.2010 г. L 14
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 46/2010 на Комисията от 19 януари 2010 година за дерогация от 
Регламент (ЕИО) № 3149/92 по отношение на периода за изпълнение в Румъния на 
плана за разпределяне на хранителни продукти в полза на най-нуждаещите се 
лица в Европейския съюз за 2009 г.
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 Регламент (ЕС) № 47/2010 на Комисията от 19 януари 2010 година за изменение 
на Регламент (ЕО) № 1173/2009 по отношение на интервенционните центрове за 
твърда пшеница и за ориз в Румъния.

 Регламент (ЕС) № 48/2010 на Комисията от 19 януари 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  49/2010  на  Комисията  от  19 януари  2010  година  относно 
издаването на лицензии за внос на консервирани гъби през 2010 година.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Съвета от 18 януари 2010 година за назначаване на трима членове и 

двама заместник-членове от Белгия в Комитета на регионите.

20.01.2010 г. L 15
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕС)  № 37/2010  на  Комисията  от  22 декември  2009 година  относно 
фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на 
максимално  допустимите  стойности  на  остатъчните  количества  в  храните  от 
животински произход. 

21.01.2010 г. L 16
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 50/2010 на Комисията от 20 януари 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент (ЕС) № 51/2010 на Комисията от 20 януари 2010 година за определяне 
на  коефициента  на  разпределение,  приложим към  заявленията  за  лицензии  за 
внос, подадени от 8 януари 2010 г. до 15 януари 2010 г. в рамките на тарифната 
квота на Общността за царевица, открита с Регламент (ЕО) № 969/2006.

 Регламент  (ЕС)  №  52/2010  на  Комисията  от  20 януари  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

НАСОКИ
 Насоки на Европейската централна банка от 4 декември 2009 година за изменение 

на  Насоки  ЕЦБ/2007/9  относно  паричната  статистика  и  статистиката  на 
финансовите институции и пазари.

22.01.2010 г. L 17
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 54/2010 на Съвета от 19 януари 2010 година за 
налагане  на  окончателно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  етаноламини  с 
произход от Съединените американски щати.

 Регламент (ЕС) № 55/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за забрана на 
риболова на меджид в зона IV на ICES и във води на ЕО от зона IIa от страна на 
съдове под флага на Белгия.

 Регламент (ЕС) № 56/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за забрана на 
риболова на скатови в зона IV на ICES и във води на ЕО от зона IIa от страна на 
съдове под флага на Нидерландия.

 Регламент (ЕС) № 57/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.
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 Регламент (ЕС) № 58/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година по силата на 
който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на 
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕС) № 59/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за определяне 
на възстановяванията при износ в сектора на яйцата.

 Регламент (ЕС) № 60/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за определяне 
на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни 
под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора.

 Регламент (ЕС)  №  61/2010  на  Комисията  от  21 януари  2010  година  за 
непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната 
тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.

 Регламент (ЕС) № 62/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за определяне 
на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо.

 Регламент (ЕС) № 63/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за определяне 
на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо.

 Регламент (ЕС) № 64/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за определяне 
на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо.

 Регламент  (ЕС)  №  65/2010  на  Комисията  от  21 януари  2010  година  относно 
определяне  на  представителните  цени  в  секторите  на  птичето  месо,  яйцата  и 
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.

23.01.2010 г. L 19
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 68/2010 на Комисията от 22 януари 2010 година за определяне 
на  фиксирани  стойности  при  внос  за  определяне  на  входната  цена  на  някои 
плодове и зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  69/2010  на  Комисията  от  22 януари  2010  година  относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за 
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 
за 2009/10 пазарна година.

РЕШЕНИЯ
 Решение за изпълнение на Съвета от 19 януари 2010 година за предоставяне на 

разрешение  на  Португалската  република  да  прилага  мярка  за  дерогация  от 
членове  168,  193 и 250 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на 
данъка върху добавената стойност.

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. декември 2009 г.

121-ва среща на Интерпарламентарния съюз
21st IPU ASSEMBLY AND RELATED MEETIGS / 121eme ASSEMBLEE DE L'UIP ET
REUNIONS CONNEXES
EC 1548

Статистика на европейската икономика за 2009 година
European Economic Statistics
EC 1549
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Годишно издание на Eurostat за 2009 година
Eurostat regional yearbook – 2009
EC 1550

Издание за бизнеса в Европа за 2009 година
European Business
EC 1551

Издание за бъдещи умения в Европа в развитието на професионалното обучение
Future skill needs in Europe: medium-term forecast
EC 1552

Издание за синхрона между уменията и робжтните места за последните 15 години в ЕС
Eures: Matching jobs and skills in Europe for 15 years
EC 1553

Статистическо издание на Eurostat за науката, технологията и иновацията в Европа
Science, technology and innovation in Europe
EC 1554

Издание относно индустриалната структура в ЕС за 2009 година
EU industrial structure – 2009
EC 1555

Издание за премахването на радиоактивните отпадъци
Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform
EC 1556

Издание относно обучението, образованието и културата на младите хора в ЕС
EU YOUTH REPORT
EC 1557

Заетостта В Европа за 2009 година
Employment in Europe – 2009
EC 1558

Издание относно възстановяването от кризата в работните места за 2009 година
Recovering from the crisis
EC 1559

           Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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