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Тема на седмицата

Исландия е готова за преговори за членство в ЕС

ЕС  трябва  да  започне  официални  преговори  с 
Исландия  по  кандидатурата  ѝ за  присъединяване,  се 
посочва  в  доклад  на  Комисията  за  подготвеността  на 
страната за членство в Съюза. 

В него обаче се отбелязва, че островната държава 
в северната част на Атлантическия океан с население от 
320 000 души ще трябва да положи „сериозни усилия“, за 
да  приведе  правото  си  в  съответствие  със 
законодателството на ЕС в области като рибарство, селско 
стопанство и финансови услуги. 

Препоръката слага край на проучването на Комисията за готовността на Исландия 
за членство - първата стъпка в процеса на присъединяване. Тези проучвания могат да 
продължат повече от година. 

В  доклада  се  признава,  че  страната  споделя  много  от  ценностите  на  ЕС, 
включително  утвърдена  демокрация  и  спазване  на  човешките  права.  Като  част  от 
Европейското икономическо пространство , Исландия вече е интегрирана в пазара на 
ЕС и спазва повечето негови закони. 

Ако  държавите-членки  решат  да  приемат  Исландия  като  официален  кандидат, 
преговорите вероятно ще продължат най-малко една година. Ако те доведат до покана, 
страната смята да проведе референдум по въпроса. 

Исландия се обърна към ЕС в период на икономическа криза в страната. Нейната 
кандидатура подчертава ролята на ЕС в поддържането на икономическа и политическа 
стабилност. 

Още за разширяването на ЕС 
Отношения между ЕС и Исландия 

Събития в Народното събрание

Предстоящи събития 

Председателят  на  Европейския  парламент 
Йежи Бузек ще посети България на 3 март 
2010г.

Председателят на Европейския парламент 
Йежи Бузек ще направи  официално посещение 
в  България  на  3  март  2010г.  по  покана  на 
председателя  на  Народното  събрание  Цецка 
Цачева.  Това  е  първо  посещение  на  г-н  Йежи 
Бузек у нас в качеството му на председател на 
Европарламента. 
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В 13.00 часа председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще посрещне 
председателя на Европейския парламент на официалния вход на Народното събрание. 
Двамата ще разговарят на „четири очи”, а след това в 13.15 часа в зала „Запад” Йежи 
Бузек ще се срещне с Председателския съвет на Народното събрание. В разговора ще 
участват  председателят  и  заместник-председателите  на  парламента,  ръководствата  на 
парламентарните  групи  в  41-то  Народно  събрание,  председатели  на  парламентарни 
комисии. В края на срещата председателят на Европейския парламент ще се разпише в 
книгата за официални гости на Народното събрание.

Около  14.00  часа  председателят  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  и 
председателят  на  Европейския  парламент  Йежи  Бузек  ще  направят  изявление  за 
представителите на медиите.

„Европа  и  свободата”  е  темата  на  публичната  лекция  на  председателя  на 
Европарламента,  която  той  ще  изнесе  в  14.15  часа  в  аула  „Магна”  на  Софийския 
университет  „Св.  Климент  Охридски”.  С  нея  ще  бъде  дадено  началото  на  Летен 
академичен трансатлантически семинар,  в  рамките на  който  млади учени,  студенти и 
преподаватели от Софийския университет ще имат възможност да дискутират актуални 
проблеми с политици, дипломати и посланици на страни-членки на Европейския съюз и 
техни международни партньори.

Председателят на Европейския парламент ще се срещне с министър-председателя 
Бойко  Борисов  в  16.50  часа.  В  17.30  часа  той  ще  разговаря  с  президента  Георги 
Първанов.

Вечерта Йежи Бузек ще бъде официален гост на тържествената заря-проверка по 
повод националния празник на България – 3 март.

Годишна работна програма 

Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на 
решения на Европейския съюз се изготвя от Министерския съвет на основание чл. 105, 
ал. 4 от Конституцията на Република България и нейната главна цел е да се осигури 
основата за подготовката на българските позиции при обсъждането на приоритетните за 
държавата въпроси от дневния ред на институциите на Европейския съюз (ЕС). 

На  заседание,  проведено  на  24.02.2010г.,  Комисията  по  земеделието  и  горите 
обсъди и подкрепи Годишната програма за участието на Република България в процеса на 
вземане  на  решения  на  Европейския  съюз  (2010  г.),  внесена  от  Министерски  съвет. 
Комисията  по  земеделието  и  горите  предложи  в  Годишната  работна  програма  на 
Народното събрание за 2010г. да бъдат включени няколко проекти на актове в кръга на 
нейната компетентност.

На заседание, проведено на 24.02.2010г., Комисията по  икономическата политика, 
енергетика и туризъм обсъди и подкрепи Годишната програма за участието на Република 
България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), внесена от 
Министерски съвет.

На заседание, проведено на 25.02.2010г., Комисията по правни въпроси обсъди  и 
подкрепи Годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане 
на решения на Европейския съюз (2010 г.), внесена от Министерски съвет. Комисията по 
правни въпроси предложи в Годишната работна програма на Народното събрание за 2010 
г. да бъдат включени четири проекти на актове в кръга на нейната компетентност.
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            На  заседание,  проведено  на 25.02.2010г., Комисията  по  транспорт, 
информационни технологии и  съобщения  обсъди   и  подкрепи Годишната програма за 
участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 
(2010  г.),  внесена  от  Министерски  съвет.  Комисията  по  транспорт,  информационни 
технологии и съобщения предложи в Годишната работна програма на Народното събрание 
за  2010г.  да  бъдат  включени  няколко  проекти  на  актове  в  кръга  на  нейната 
компетентност.

На заседание, проведено на 25.02.2010г., Комисията по  здравеопазването обсъди 
и  подкрепи  Годишната  програма  за  участието  на  Република  България  в  процеса  на 
вземане  на  решения  на  Европейския  съюз  (2010  г.),  внесена  от  Министерски  съвет. 
Комисията по  здравеопазването предложи в Годишната работна програма на Народното 
събрание за 2010г. да бъдат включени няколко проекти на актове в кръга на нейната 
компетентност.

На заседание, проведено на 25.02.2010г.,  Комисията по околната среда и водите 
обсъди и подкрепи Годишната програма за участието на Република България в процеса на 
вземане  на  решения  на  Европейския  съюз  (2010  г.),  внесена  от  Министерски  съвет. 
Комисията  по  околната  среда  и  водите  предложи  в  Годишната  работна  програма  на 
Народното събрание за 2010г. да бъдe включен един проект на акт в кръга на нейната 
компетентност.

На заседание, проведено на 25.02.2010г.,  Комисията по регионална политика и 
местно  самоуправление  обсъди  и  подкрепи  Годишната  програма  за  участието  на 
Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), 
внесена от Министерски съвет. 

Новини от България свързани с ЕС

ЕК може да отпусне повече време за "Дунав мост" 2

Европейската  комисия  има  намерение  да  прояви 
гъвкавост  по  отношение  на  крайните  срокове  за  програма 
ИСПА,  съобщи  говорителят  на  комисията  по  въпросите  на 
регионалната политика Тон Ван Лиероп за БНР. 

Ван Лиероп обясни, че Комисията може би ще удължи до 
2011г. и  дори  до  2012г.  сроковете  за  някои  проекти  по 
програма ИСПА, която изтича в края на тази година.  С най-
сериозни  шансове  да  получат  допълнително  време  за 

реализация  са  големите  проекти,  за  които  европейското  финансиране  надхвърля  100 
милиона евро, добави говорителят. 

За българската част от втория мост над Дунав е предвидено еврофинансиране от 
70  милиона  евро.  Експерти  коментираха  обаче,  че  сумата  за  целия  мост,  заедно  с 
финансирането за Румъния, надхвърля 100 милиона, и ако Европейската комисия приеме 
да  го  разглежда като  един,  съвместен  проект,  за  него  най-вероятно  ще бъде  дадена 
исканата отсрочка. 

Източник:europa.bg
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент  
 

 Понеделник, 22.02.2010г.

Хазартните игри в интернет: повече от проблем на пазара

По  време  на  разискванията  в  пленарна  зала,  членът  на 
Комисията,  отговарящ за  вътрешния пазар,  Michel  Barnier,  обеща нов 
подход  на  ЕС  към  регулирането  на  презграничния  онлайн  хазарт. 
Членове  на  ЕП  призоваха  за  общи  правила  в  отговор  на  растящата 
популярност на презграничните хазартни игри и предизвикателствата, 
които те поставят, привличайки не само редовни участници, но и деца, 
лица, пристрастени към хазарта и организирана престъпност. За повече 
информация натиснете ТУК.

Разискванията 
Въпрос с искане за устен отговор 
Резолюцията от 2009 г. 
Проучване на ЕП относно хазарта 

 Вторник, 23.02.2010г.

ЕП подкрепя мерки за улесняване на събирането на 
издръжка за дете от чужбина

Болката  от  развода  и  раздялата  твърде  често  се 
съпровожда  от  финансови  и  емоционални  проблеми,  когато 
единият  родител  живее  в  чужбина  и  отказва  да  предоставя 
финансова помощ. С нарастването на броя на смесените двойки 
от  различни  националности  ще  се  увеличи  и  проблемът  със 
събирането на издръжки. На 11 февруари 2010г. членовете на 

ЕП постигнаха съгласие, че ЕС следва да ратифицира международна конвенция, която би 
могла да улесни събирането на издръжка от чужбина.

Допълнителна информация :
Доклад Maštálka 
Доклад Wallis/Grabowska 
Хагска конференция по международно частно право 
Конвенция за международно събиране на издръжка за деца 

 Четвъртък, 25.02.2010г.

Дискусия в Парламента относно риболовния сектор

Риболовният  сектор  в  Европа  е  в  криза, 
характеризираща  се  с прекомерен  обем  на  улова, 
свръхкапацитет  на  риболовния  флот  и  големи  субсидии.  В 
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четвъртък,  25  февруари  2010г., членовете  на  ЕП разискваха  Зелената  книга  на 
Европейската  комисия  относно  извършването  на  реформи.  Целта  е  да  се  намери 
равновесие между научните констатации и свръхкапацитета и да се повишат доходите.

Допълнителна информация :
Проект на резолюция на ЕП 
Green Paper 

 Петък, 26.02.2010г.

Членове на ЕП подкрепят човешките права на хората с 
увреждания

Членове  на  ЕП  от  комисията  по  правата  на  човека 
изразиха подкрепата си за потенциално радикална промяна 
в начина, по който Европа се отнася със своите 50 милиона 
граждани с увреждания. Те подкрепиха присъединяването на 
ЕС към конвенция на ООН, която разглежда уврежданията не 

като въпрос от областта на социалните грижи, а като въпрос, свързан с правата на човека 
и като правен въпрос.

Допълнителна информация :
Изслушване 
Страница в интернет на Конвенцията на ООН 
Европейски форум на хората с увреждания 

Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета 

Насърчаване на вътрешните реформи в Зимбабве

На  22 февруари  2010г.,  Съветът  по  външни  работи  прие 
заключения относно положението в Зимбабве и възобновяването на 
наложените  от  ЕС  санкции  поради  недостатъчния  напредък  на 
страната  по  отношение  на  вътрешните  реформи.  Наложените 
ограничения подлежат на премахване само при условие, че бъдат 
предприети конкретни действия по изпълнението на спогодбата за 
съвместно  управление  от  2008 г.,  известна  като  Глобално 
политическо споразумение.

Действащите ограничителни мерки са в сила до 20 февруари 
2011 г. Те включват забрана за продажба на оръжие, замразяване на активите на лица, 
чиято дейност сериозно накърнява демокрацията, правата на човека и принципите на 
правовата държава в Зимбабве, както и забрана за влизането и транзитното преминаване 
на тези лица през територията на държава-членка на ЕС. Освен това сътрудничеството за 
развитие между ЕС и Зимбабве остава преустановено за още една година.

Съветът  отчете  продължаващите  усилия  на  правителството  на  националното 
единство, сформирано миналата година от президента Мугабе и министър-председателя 
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Цвангирай,  за  изпълнение  на  Глобалното  политическо  споразумение,  по-специално  в 
областта на икономиката. Независимо от това Съветът отбеляза със загриженост липсата 
на напредък в прилагането на принципите на правовата държава, зачитането на правата 
на човека, конституционната реформа, съвместното управление на равноправни начала, 
реформата на сектора на сигурността и защитата на инвеститорите.

Тези  санкции  не  са  адресирани  към  народа  на  Зимбабве.  Европейският  съюз 
всъщност  продължава  да  предоставя  основната  част  от  помощта  за  страната,  по-
специално  чрез  подпомагане  на  селското  стопанство  и  продоволствената  сигурност, 
социалния сектор, образованието, както и за изпълнението на Глобалното политическо 
споразумение. През 2009г. ЕС предостави 274 милиона евро на Зимбабве.

За повече информация:
Council Conclusions on Zimbabwe
Council Press Release
Council webcast of press conference

Действия за бъдещето на европейското селско стопанство

Предстои  нова  реформа  на  общата  селскостопанска 
политика (ОСП). От известно време се обсъжда обликът на ОСП 
след  2013 г.  На  22 февруари  2010г.  Съветът  по  селско 
стопанство  разгледа  „управлението  на  пазари  и  кризи“  в 
бъдещата ОСП.

Министрите  обсъдиха  как  да  се  постигне  правилен 
баланс между ориентираното към пазара производство, от една 
страна,  и  икономическата  жизнеспособност  на  селското 

стопанство в ЕС, от друга страна.  Неотдавнашната криза в млечния сектор показа, че 
пазарът не може да реши всички проблеми и че съществуващите инструменти все още са 
необходими за стабилизиране на доходите на земеделските стопани.

Съветът разгледа и други начини за подпомагане на земеделските стопани при 
преодоляване  на  извънредни  пазарни  условия  или  кризисни  ситуации.  Сред 
представените  предложения  бяха  създаването  на  схеми  за  застраховане  на  доходи, 
укрепването на организациите на производителите и изграждането на кризисен фонд.

Земеделските стопани в Европа се сблъскват в нарастваща степен с резки промени 
в  цените  и  с  кризисни  ситуации  поради  глобализацията,  все  по-отворения  модел  на 
пазарите и последиците от изменението на климата. Общата селскостопанска политика 
осигурява  предпазна  мрежа  от  инструменти  за  управление  на  пазари  и  кризи 
(интервенция,  публично  съхранение,  възстановявания  при  износ),  които  подпомагат 
икономическата дейност на земеделските стопани в трудни моменти. Същевременно ОСП 
има за цел да повиши конкурентоспособността на земеделските стопани в Европа, за да 
могат те по-лесно да се приспособят към нарастващата либерализация на търговията със 
селскостопански продукти. Ако бъде постигнато споразумение в кръга преговори от Доха 
относно  либерализиране  на  търговията,  възстановяванията  при  износ  ще  бъдат 
премахнати,  а  митата  за  внос  на  селскостопански  продукти  от  държави  извън  ЕС  — 
намалени.
За повече информация:
Съобщение за печата
Излъчване в интернет на пресконференцията

Източник: Страницата на Съвета
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Новини от Европейската комисия

Икономическото възстановяване все още е съпроводено от несигурност

Комисията очаква БВП в ЕС постепенно да се върне на 
равнището  отпреди  рецесията,  но  икономиката  все  още  е 
изправена пред изпитания. 

Най-дългата  и  най-тежка  рецесия  в  историята  на  ЕС 
приключи през третото тримесечие на 2009г., когато реалният 
БВП  започна  отново  да  нараства.  Както  се  очакваше  обаче, 
растежът се забави през последното тримесечие на годината. 
Икономиката най-вероятно ще нарасне само с 0,7% през 2010г., 

което съвпада с есенната прогноза от 2009г. 
ЕС извлече полза от възстановяването в световен мащаб през втората половина на 

2009г., което бе по-бързо от очакваното. Условията в глобален план продължават да са 
окуражаващи,  като  се  очаква  световната  икономика  да  отбележи 4,25% растеж през 
2010г. (в тази цифра не са включените данните за ЕС). 

Въпреки  че  обстановката  е  благоприятна,  няколко  фактора  заплашват  да 
ограничат растежа в ЕС през 2010г. Сред тях са по-слабите жилищни пазари в няколко от 
страните  членки  и  по-ниските  равнища  на  продажбите  на  дребно  и  промишленото 
производство. Междувременно перспективите за финансовите пазари остават несигурни 
въпреки  големите  печалби  от  началото  на  2009г.  насам.  Освен  това  се  очаква 
повишаване на безработицата, което най-вероятно ще доведе до спад на потреблението. 

През 2009г. инфлацията бе само 1% в ЕС и 0,3% в еврозоната - отражение на 
икономическото  забавяне.  През  2010г.  се  очаква  нейното  равнище  в  целия  Съюз  да 
достигне 1,4%, леко повишение спрямо предишната прогноза. Прогнозата за еврозоната 
остава непроменена - 1,1%. 

Рисковете,  свързани  с  възстановяването,  изглеждат  балансирани  според 
настоящата  прогноза.  Последните  събития  на  финансовите  пазари  показват,  че  е 
възможна по-голяма несигурност. Същевременно по-бързо от очакваното възстановяване 
в световен мащаб може да даде тласък на икономиката на ЕС. 

Комисията обикновено публикува икономически прогнози четири пъти в годината - 
подробни пролетни и есенни прогнози и по-кратки междинни прогнози през февруари и 
септември. Следващата прогноза ще бъде публикувана през май 2010г.
Пролетна междинна икономическа прогноза 2010 г. 
  

Източник: Страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Добре дошли в Дигиталия!

ЕС  организира  първата  по  рода  си  седмица  на 
цифровите умения.
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Новите  технологии  са  от  особено  значение  за  конкурентоспособността  на  Европа. 
Добрите цифрови умения помагат за намиране на стимулираща и динамична работа. 
Интернет и новите технологии внесоха революционни промени в начина ни на живот. 
Въпреки това последното изследване по темата сочи, че през 2005г. над една трета от 
европейците са нямали никакви познания по информатика. 

Това са предимно хора на възраст, но дори и сред младите (16-24 години) над 10 
% признават, че не разбират нищо от компютри. Тук трябва да добавим, че все по-малко 
млади  хора  изучават  информационни  и  комуникационни  технологии  (ИКТ),  а  това 
предизвиква недостиг на работна ръка в сектора. 

ИКТ са част от всички стопански дейности. Те помагат на фирмите да се представят 
по-добре на пазара и водят до повишена производителност  и нововъведения.  ЕС има 
нужда от квалифицирани специалисти в тази област, за да остане конкурентоспособен и 
да продължава да привлича инвеститори. 

Ето  защо  през  2007г.  Европейската  комисия  прие  дългосрочна  програма  за 
поощряване  на  придобиването  и  развиването на цифрови  умения.  Бе  организирана и 
кампания за информиране на студенти, млади специалисти и малки и средни предприятия 
за  многобройните  възможности,  предлагани  от  ИКТ.  Кампанията  приключва  с 
европейската седмица на цифровите умения от 1-ви до 5-ти март 2010г. 

Очаква се проявите, организирани от ЕС през седмицата, да привлекат близо 300 
000 участници. Комисията ще се възползва от случая, за да представи резултатите от 
гореспоменатата програма. Новите технологии са в основата и на бъдещата европейска 
икономическа  стратегия  („Европа  2020“),  която  насърчава  екологосъобразен  растеж, 
базиран на знанията и иновациите. 
Повече за европейската седмица на цифровите умения 
Цифрови умения за 21-ви век 

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 22.02-06.02.2010 г.

Бюджет
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 

мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за 
Дело EGF/2009/016 LT/Производство на мебели, подадено от Литва - COM(2010)58 
Досие на документа

Околна среда
⇒ ДОКЛАД  НА  КОМИСИЯТА  ДО СЪВЕТА  И  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  относно 

прилагането  на  Директива  91/676/ЕИО  на  Съвета  за  опазване  на  водите  от 
замърсяване с нитрати от селскостопански източници въз основа на докладите от 
държавите-членки за периода 2004—2007 г. - COM(2010)47 Досие на документа

Предприятия и промишленост
⇒ СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф 6 от Договора за функционирането на ЕС по отношение на позицията на 
Съвета на първо четене във връзка с приемането на Директива на Европейския 
парламент  и  на  Съвета  относно  емисиите  от  промишлеността  (за  комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването) - COM(2010)67 Досие на документа
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Рибарство и морско дело
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от името на Европейския 

съюз  на  Протокол  за  комплексно  управление  на  крайбрежните  зони  към 
Конвенцията  за  защита  на  морската  среда  и  на  крайбрежните  райони  в 
Средиземноморието - COM(2010)30 Досие на документа

Транспорт
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с член 

294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно 
общата  позиция,  приета  от  Съвета  на  първо  четене,  с  оглед  приемането  на 
регламент  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  създаване  на  европейска 
железопътна мрежа за конкурентоспособни товарни превози - COM(2010)68 Досие 
на документа

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА 

ПАЛАТА  -  Въздействие  на  плана  за  действие  по  отношение  на  засилване  на 
надзорните  функции  на  Комисията  при  поделено  управление  на  структурни 
действия - COM(2010)52 Досие на документа

Търговия
⇒ Предложение  за  РЕГЛАМЕНТ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА  за 

изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1215/2009  на  Съвета  за  въвеждане  на 
изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с 
процеса  на  стабилизиране  и  асоцииране,  осъществяван  от  Европейския  съюз  - 
COM(2010)54 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

23.02.2010 г. L 46
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 145/2010 на Комисията от 22 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/105/ОВППС на Съвета от 22 февруари 2010 г.  за удължаване на 

срока на ограничителните мерки срещу ръководителите на Приднестровския район 
на Република Молдова.

 Решение 2010/106/ОВППС на Съвета от 22 февруари 2010 г.  за удължаване на 
мандата на специалния представител на Европейския съюз за кризата в Грузия.

 Решение 2010/107/ОВППС на Съвета от 22 февруари 2010 г.  за удължаване на 
мандата  на  специалния  представител  на  Европейския  съюз  за  Близкоизточния 
мирен процес.

 Решение 2010/108/ОВППС на Съвета от 22 февруари 2010 г.  за удължаване на 
мандата на специалния представител на Европейския съюз в Република Молдова.
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 Решение 2010/109/ОВППС на Съвета от 22 февруари 2010 г.  за удължаване на 
мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ.

 Решение 2010/110/ОВППС на Съвета от 22 февруари 2010 г.  за удължаване на 
мандата на специалния представител на Европейския съюз за Судан.

 Решение 2010/111/ОВППС на Съвета от 22 февруари 2010 г.  за удължаване на 
мандата на специалния представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина.

 Решение 2010/112/ОВППС на Съвета от 22 февруари 2010 г.  за удължаване на 
мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия.

 Решение 2010/113/ОВППС на Съвета от 22 февруари 2010 г.  за удължаване на 
мандата на специалния представител на Европейския съюз за региона на Големите 
езера в Африка.

24.02.2010 г. L 47
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент (ЕС) № 146/2010 на Комисията от 23 февруари 2010 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1122/2009 за определяне на подробни правила за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и 
интегрираната  система  за  администриране  и  контрол  по  схемите  за  директно 
подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, 
както  и  за  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  № 1234/2007  на  Съвета  относно 
кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския 
сектор.

 Регламент (ЕС) № 147/2010 на Комисията от 23 февруари 2010 г. за вписване на 
название  в  регистъра  на  защитените  наименования  за  произход  и  защитените 
географски указания.

 Регламент (ЕС) № 148/2010 на Комисията от 23 февруари 2010 г. за одобрение на 
минимални промени в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на 
защитените наименования за произход и на защитените географски указания. 

 Регламент (ЕС) № 149/2010 на Комисията от 23 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  150/2010  на  Комисията  от  23 февруари  2010  г.  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 на Съвета от 16 февруари 2010 г. за изменение на Решение 1999/70/ЕО 

относно външните одитори на националните централни банки по отношение на 
външните одитори на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland.

25.02.2010 г. L 48
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент за изпълнение (ЕС) № 151/2010 на Съвета от 22 февруари 2010 г. за 
прекратяване  на  частичното  междинно  преразглеждане  на  антидъмпинговите 
мерки,  приложими  по  отношение  на  вноса  на  някои  волфрамови  електроди  с 
произход от Китайската народна република.

 Регламент (ЕС)  №  152/2010  на  Комисията  от  23 февруари  2010  г.  относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.

 Регламент  (ЕС)  №  153/2010  на  Комисията  от  23 февруари  2010  г.  относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
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 Регламент (ЕС) № 154/2010 на Комисията от 24 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  155/2010  на  Комисията  от  24 февруари  2010  г.  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.

 Регламент  (ЕС)  №  156/2010  на  Комисията  от  24 февруари  2010  г.  относно 
определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, 
отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването 
на заявления за износни лицензии за извънквотна захар.

РЕШЕНИЯ
 Решение на Комисията от 23 февруари 2010 г. за изменение на приложение II към 

Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите 
от употреба превозни средства.

 Решение  на  Комисията  от  24 февруари 2010  г.  за  прекратяване  на 
антидъмпинговата  процедура  по  отношение  на  вноса  на  някои  механизми  за 
подвързване с халки с произход от Тайланд.

26.02.2010 г. L 49
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент за изпълнение (EC) № 157/2010 на Съвета от 22 февруари 2010 г. за 
налагане  на  окончателно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  определени 
механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република 
след провеждане на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в 
съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96.

 Регламент (ЕС) № 158/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 г. за определяне на 
предварителната помощ за 2010 г. за частно складиране на масло.

 Регламент (ЕС) № 159/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 г. за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  160/2010  на  Комисията  от  25 февруари  2010  г.  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.

 Регламент (ЕС) № 161/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 г. за определяне на 
максимално намаление  на  митото  за  внос  на  царевица  в  рамките  на  тръжната 
процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009.

 Регламент (ЕС) № 162/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 г. за определяне на 
максимално намаление  на  митото  за  внос  на  царевица  в  рамките  на  тръжната 
процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/118/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 г.  за удължаване на 

мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово.
 Решение  2010/119/ОВППС на  Съвета  от  25 февруари  2010  г.  за  удължаване  и 

изменение  на  мандата  на  специалния  представител  на  Европейския  съюз  за 
Африканския съюз.

 Решение  2010/120/ОВППС на  Съвета  от  25 февруари  2010  г.  за  удължаване  и 
изменение  на  мандата  на  специалния  представител  на  Европейския  съюз  за 
Афганистан и Пакистан.
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 Решение  2010/121/ОВППС  на  Съвета  от  25 февруари  2010  г.  за  изменение  на 
приложението  към  Обща  позиция  2004/161/ОВППС  за  подновяване  на 
ограничителните мерки срещу Зимбабве.

 Решение на Комисията от 25 февруари 2010 г. за изменение, с цел привеждане в 
съответствие  с  научно-техническия  напредък,  на  приложението  към  Директива 
2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допускането 
по изключение на употребата на кадмий.

 Решение на Комисията от 25 февруари 2010 г. за адаптиране на корекционните 
коефициенти, приложими от 1 февруари 2009 г., 1 март 2009 г., 1 април 2009 г., 
1 май 2009 г.  и 1 юни 2009 г.  спрямо възнагражденията на длъжностните лица, 
временно  наетите  служители  и  договорно  наетите  служители  на  Европейските 
общности на служба в трети държави.

2  7.02.2010 г. L 50  
РЕГЛАМЕНТИ

 Регламент  (ЕС)  №  165/2010  на  Комисията  от  26  февруари  2010  година  за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  1881/2006  за  определяне  на  максимално 
допустимите  количества  на  някои  замърсители  в  храните  по  отношение  на 
афлатоксините. 

 Регламент  (ЕС)  №  166/2010  на  Комисията  от  26  февруари  2010  година  за 
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на 
някои плодове и зеленчуци. 

 Регламент (ЕС) № 167/2010 на Комисията от 26 февруари 2010 година относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 март 
2010 година. 

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за изменение на 

директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на 
акцизите,  прилагани  към  промишлено  обработен  тютюн,  и  на  Директива 
2008/118/ЕО.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/124/ЕС на Съвета от 25 февруари 2010 година относно правилата за 

функциониране  на  комитета,  предвиден  в  член  255  от  Договора  за 
функционирането на Европейския съюз. 

 Решение  2010/125/ЕС  на  Съвета  от  25  февруари  2010  година  относно 
назначаването  на  членове  на  комитета,  предвиден  в  член  255  от  Договора  за 
функционирането на Европейския съюз.

 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. февруари 2010г.

121-ва среща на Интерпарламентарния съюз
21st IPU ASSEMBLY AND RELATED MEETIGS / 121eme ASSEMBLEE DE L'UIP ET
REUNIONS CONNEXES
EC 1548
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Статистика на европейската икономика за 2009 година
European Economic Statistics
EC 1549

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”

      eubulletin@parliament.bg

Народно събрание
Отдел „Европейско право”

14

mailto:eubulletin@parliament.bg

	Тема на седмицата
	Събития в Народното събрание
	Предстоящи събития 
	Годишна работна програма 

	Новини от България свързани с ЕС
	Новини от европейските институции 
	Събития от изминалата седмица в европейските институции

	Документи на Европейската комисия
	Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз
	Книги от фонда на Европейския документационен център

