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Тема на седмицата

Европейската  комисия  прие  законодателната  работна 
програма за 2010г.

На 31 март 2010г. Европейската комисия  прие своята 
работна програма за 2010 година.

"Време  е  за  действие”, подчерта  и председателят 
Барозу.

Комисията  прие  списък  от  34  стратегически 
приоритети, които да бъдат осъществени до края на 2010 г.

 Четирите основни направления са: 
 преодоляване  на  кризата  и  поддържането  на  социалната  пазарна 

икономиката на Европа.
 поставяне на гражданите в дневния ред на ЕС.
 развитието на амбициозна и последователна външнополитическата 

програма  с глобално значение.
 модерни инструменти за работа.

Работната програма на ЕК 
Анекси към работната програма на ЕК 
Досие на документа в сайта на парламента

Събития в Народното събрание

Събития от изминалата седмица

Ролята  на  сътрудничеството  между  парламентите  на  България  и  Ливан  за 
задълбочаване  на  отношенията  между  двете  страни,  обсъдиха  на  29  март  2010  г. 
председателят  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева  и  министър-председателят  на 
Ливанската република Саад Харири

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100331_1a_en.pdf
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Предстоящи събития 

На 13 април 2010г.,  от 14.00 часа,  в зала  “Запад”  на Народното събрание ще се 
състои парламентарна конференция на тема “Народното събрание и Европейския съюз на 
XXI век.

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На свое редовно заседание на 31 март 2010 г.  Комисията по околната среда и 
водите  разгледа Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона за управление  на 
отпадъците №002-01-2, внесен  от  Министерския  съвет  на  06.01.2010  г. Със 
законопроекта  се  въвеждат  изискванията  на  Директива  2000/76/ЕО  на  Европейския 
парламент и на Съвета  относно изгарянето на отпадъци, на Директива 2006/66/ЕО на 
Европейския  парламент  и  на  Съвета   относно  батерии,  акумулатори  и  отпадъци  от 
батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕО и на Директива 1999/31/ЕО 
на Съвета относно депонирането на отпадъци. Законопроектът създава правна рамка за 
осъществяване  на  контрола  по  прилагането  на  Регламент   (EО)  №  1013/2006  на 
Европейския парламент и на Съвета. Законопроектът бе приет на второ гласуване.

Новини от България свързани с ЕС

България усвоява 20% от Кохезионния фонд

Съгласно  доклад  относно  програмите  по  линия  на 
политиката  на  сближаване  на  ЕС  за  периода  2007-2013  г., 
който бе приет на 31 март 2010г., през последните три години 
ЕС е отпуснал 93 млрд. EUR или 27 % от предоставените от 
него  средства  за  инвестиционни  проекти  в  областта  на 

заетостта и растежа в Европа, съобщава Рапид. Представен от комисари Йоханес Хаан 
(Регионална  политика)  и  Ласло  Андор  (Заетост,  социални  въпроси  и  социално 
приобщаване),  докладът  прави  за  първи  път  оценка на  степента  на  осъществения от 
всяка държава напредък при постигането на договорените на равнище на ЕС цели. В него 
се вижда до каква степен държавите-членки са съумели да приравнят своите програми с 
целите на ЕС за заетост и растеж и така се създават условия за отворен дебат във връзка 
с  постиженията,  реализирани  в  рамките  на  програмите  по  линия  на  политиката  на 
сближаване, и предизвикателствата във връзка с тях. В доклада се отправя и призив към 
държавите-членки  за  подобряване  на  изпълнението  на  програмите,  за  оптимално 
оползотворяване  на  средствата,  отпуснати  по  линия  на  политиката  на  сближаване  в 
железопътния сектор, в ключови проекти в областта на енергетиката и околната среда, 
както и в областта на социалното приобщаване. За повече информация натиснете ТУК.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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http://europa.bg/htmls/page.php?id=28306&category=5
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=234
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=234
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Източник: europa.bg
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции

Седмицата в     Европейския парламент   

 Понеделник, 29 март 2010г.

Минималната  работна  заплата  ли  е  отговорът  на 
бедността

Тъмният  призрак  на безработицата  дебне  Европа и  2010-а е 
годината, отбелязваща борбата срещу бедността. Почти 1 от 5 
души в ЕС е изложен на риск от бедност според данните на 
Евростат.  Преди  доклада  на  португалския  ляв  европейски 
депутат Ilda Figueiredo (ЕОЛ/СЗЛ), неотдавнашното изслушване 

на Комисията по заетост и социални въпроси разгледа въздействието, което може да има 
минималната европейска заплата. За повече информация натиснете ТУК.

 Вторник, 30 март 2010г.

Giancarlo Scottà за качеството на храната и етикетите 
за произхода 

Много  вероятно  е  качеството  на  храната  и 
етикетирането да бъдат ключовите въпроси, когато се прави 
щателен преглед на Общата селскостопанска политика през 
следващите  години.  На  25  март 2010г. членовете  на  ЕП 
призоваха  към  марки,  свързани  с  произхода  и  по-ясни 
етикети за качеството на храната. Италианския европейски 

депутат Giancarlo Scottà (Европа на свободата и демокрацията), говори за неговия доклад 
относно предложенията на Европейската комисия. За повече информация натиснете ТУК.

Развиващите се страни - изправени пред „пропастта“

Един  милиард  души  живеят  в  крайна  бедност  и 
поради икономическата криза, техният брой ще се увеличи с 
още 100 милиона души от  развиващите  се страни,  според 
доклада,  представен пред  Европейския  парламент. 
Недостатъчната  икономическа  помощ,  спадът  на 
икономиката и намаляването на капиталовите потоци водят 
до недостиг оценен на 11,6 милиона долара в области като 
здравеопазването и образованието. За повече информация 

натиснете ТУК.

Народно събрание
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/028-71023-081-03-13-903-20100319STO70951-2010-22-03-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/032-71386-088-03-14-904-20100325STO71385-2010-29-03-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047-71384-088-03-14-908-20100325STO71383-2010-29-03-2010/default_bg.htm
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Интервю с Alexander Lambsdorff: Има ли място за ЕС в ООН?

65-ата сесия на Генералната асамблея на ООН ще 
се  състои  на  14  септември 2010г. и  парламентът  вече 
обсъжда  приоритетите  си  за  предстоящите  дебати. 
Немският либерал Alexander Graf Lambsdorff e докладчикът 
на  ЕП  относно  въпросите,  свързани  с  ООН.  За  повече 
информация натеснете ТУК.

 Сряда, 31 март 2010г.

Европейските депутати обмислят достойнствата на 
европейски данък върху финансовите транзакции

Икономическата  криза  разкри  слабостите  на 
финансовата система, принуждавайки правителствата да 
налеят  милиони  евро  от  парите  на  данъкоплатците  в 
болнави  банки  и  други  финансови  институции,  за  да 
гарантират стабилността на икономиките си. Членовете 
на  ЕП  мислят,  че  сега  е  подходящото  време  да  се 

помисли за това как финансовите институции биха могли да изплатят дълговете си към 
обществото. За повече информация натиснете ТУК.

Някои уникални великденски традиции

Великден  е  тясно  свързан  с  много  обичаи  и 
традиции.  Във  всяка  страна  те  са  различни  и  имат 
различни  значения  -  понякога  религиозни,  понякога 
приветстващи  пролетта.  В  някои  държави  членки 
традициите  биха  могли  да  бъдат  по-изненадващи. 
Членове на ЕП разкриват тайните, които се крият зад 
някои от тях. За повече информация натиснете ТУК.

Международните  дарители  се  срещат,  за  да 
съберат помощ за Хаити 

Говорейки на Конференцията за Хаити на 31 март
 2010г.,  европейският депутат,  оглавяващ 
парламентарната делегация каза, че "е наложително да 
реконструираме държавата, за да не повтаряме минали 
грешки". За повече информация натиснете ТУК.

Източник: Страницата на Европейския парламент

Народно събрание
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/025-71443-088-03-14-903-20100329STO71435-2010-29-03-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-71442-088-03-14-906-20100329STO71434-2010-29-03-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/044-71441-088-03-14-907-20100329STO71433-2010-29-03-2010/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/030-71031-081-03-13-903-20100319STO70953-2010-22-03-2010/default_bg.htm
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Седмицата в Съвета 

Хранително  вкусовият  отрасъл  в  центъра  на 
вниманието

Продължават дискусиите за намиране на най-добрия 
начин за подобряване на веригата на предлагане на храни в 
Европа след големите колебания в цените на храните през 

последните  години. На  29 март 2010г. председателството,  с  подкрепата  на  широко 
мнозинство  от  министрите,  заседаващи  в  Съвета  по  селско  стопанство,  призова  към 
предприемането  на  действия  в  области,  които  варират  от  укрепването  на 
хранително-вкусовата  промишленост  до  установяването  на  по-добър  баланс  между 
общата селскостопанска политика (ОСП) и правилата на ЕС относно конкуренцията.

Съветът  изтъкна  специално  необходимостта  от  подобряване  на  структурата  на 
хранително-вкусовия отрасъл, например като се интегрират първичните производители и 
преработвателите от малките и средните предприятия с другите звена на веригата на 
предлагане на храни и като се укрепят селскостопанските кооперативи и организациите 
на производителите.

Сред необходимите действия е и повишаването на прозрачността по веригата на 
предлагане  на  храни,  както  става  ясно  от  европейския  механизъм  за  наблюдение на 
цените  на  храните.  Необходимо  е  също  да  се  предприемат  мерки  срещу  нелоялните 
търговски практики, като се въведе по-строг контрол. Освен това следва да се насърчи 
саморегулирането  между  участниците  във  веригата  на  предлагане  на  храни,  като 
например  се  приемат  стандартни  договори  за  хранително—вкусовата  промишленост  и 
кодекси за добри търговски практики за всички заинтересовани страни.

Преобладаващото  мнозинство  от  министрите  изтъкна  също,  че  следва  да  има 
по-добър  баланс  между  ОСП  и  политиката  на  ЕС  в  областта  на  конкуренцията. 
Министрите  приканиха  Комисията  да  разгледа  възможностите  за  гъвкавост  при 
прилагането на правилата за конкуренция.

Наличието на по-ефикасна верига на предлагане на храни би било в интерес както 
на  първичните  производители,  така  и  на  преработвателите,  дистрибуторите  и 
потребителите.  По-справедливото  разпределение  на  добавената  стойност  и 
установяването на отношения, основани на пазарните принципи, по цялата верига, би 
повишило ефикасността и би дало тласък на конкурентоспособността в Европа.
 
За повече информация:
Заключения на Съвета
Излъчване в интернет на пресконференцията на Съвета

Източник: Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия
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http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=&sessionno=2846&lang=EN
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ЕС засилва борбата срещу трафика на хора и педофилията

Комисията призовава за по-строги закони против трафика на хора и сексуалната 
експлоатация на деца, като твърди, че Европа губи борбата срещу тези престъпления.

Не съществуват надеждни статистически данни за трафика на хора към и в Европа, 
но броят им вероятно е около няколкостотин хиляди. Тези хора са принуждавани да се 
занимават  предимно  с  проституция  и  слугински  труд.  При  все  това  през  2006  г.  – 
последната  година,  за  която  разполагаме  с  данни  –  в  съдилищата  в  ЕС  са  били 
разгледани едва 1500 дела за трафик на хора, а едва 3000 жертви са получили помощ.

Трафикът на хора е изключително доходоносен и по-голяма част от трафикантите 
са  професионални  престъпници.  Повечето  от  тях  са  установени  извън  ЕС,  но 
организираните мрежи в Съюза се разрастват все повече, особено след разширяването му 
на изток.

Действащите  закони ще бъдат  актуализирани,  насърчавайки  страните  от  ЕС да 
преследват свои граждани, извършващи престъпления зад граница, и да използват по-
агресивни  методи  за  разследване  на  организираната  престъпност,  като  например 
подслушване на телефони.

Предлаганите правила призовават за по-съгласувано прилагане на правото на ЕС в 
различните  страни  и  за  повече  защита  и  помощ  за  жертвите.  Ще  бъдат  създадени 
независими национални органи за контрол на изпълнението на правилата.
Що се отнася до сексуалната експлоатация на деца, Комисията иска комбинация от по-
строги наказания и по-ефективни действия срещу нарушителите.

Новите закони ще ограничат дейностите на педофилите,  включващи контакти с 
деца. Около 20 % от осъдените педофили нарушават закона повторно.
Ще  бъдат  разработени  системи  за  блокиране  на  достъпа  до  уебсайтове  с  детска 
порнография.

Изследванията сочат, че между 10 % и 20 % от децата в Европа ще пострадат от 
една или друга  форма на  сексуално  насилие  през детските  си  години.  Някои видове 
злоупотреби се разрастват, включително уебсайтовете за детска порнография.

Повече информация за действията на ЕС за борба с трафика на хора   
Повече информация за правата на децата в ЕС   

Ново упражнение по демокрация

Европейските граждани скоро ще разполагат с нов начин 
да  накарат  ЕС  да  действа  по  въпроси  от  значение  за  тях.  
Европейската гражданска инициатива  бе въведена с 

Договора  от  Лисабон  и  нейната  цел  е  ЕС  да  стане  по-
демократичен, като на гражданите се дава възможност за по-

пряко участие в изготвянето на политиките на Съюза.
След като Договорът влезе в сила през декември 2009 г., Европейската комисия, 

която  изготвя  законодателните  проекти,  вече  е  официално  задължена  -  когато  са 
изпълнени определени условия - да разглежда предложения на граждани.

Гражданската инициатива „би трябвало да предизвика оживен дебат за това какво 
правим в Брюксел“, каза Марош Шефчович, новият комисар по междуинституционални 
отношения и администрация.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Съгласно Договора дадена инициатива, за да бъде взета предвид от Комисията, 
трябва  да  е  подкрепена  от  поне  един  милион  граждани  от  минимум  една  трета  от 
страните от ЕС (в момента девет страни).

За  реализирането  на  тази  концепция  на  практика  Комисията  състави  набор  от 
правила за изпращането на петиции от страна на европейците.  Тя предлага броят на 
подписите от всяка страна да бъде пропорционален на броя на населението  ѝ -  4500 
подписа за четирите най-малки страни и 72 000 подписа за най-голямата - Германия.

След като бъдат събрани 300 000 подписа от граждани от най-малко три страни, 
петицията  ще  се  регистрира  в  Европейската  комисия  и  ще  се  взема  решение  дали 
инициативата  попада  в  обхвата  на  правомощията  на  Комисията.  След  това 
организаторите на петицията ще разполагат с една година за събиране на останалите 
подписи.

Ако инициативата отговаря на критериите, Комисията ще има четири месеца да 
проучи  въпроса  и  да  реши дали  да  изготви  законодателно  предложение,  да  започне 
проучване или да не предприема последващи действия. Тя ще трябва публично да обясни 
решението си.

За да се избегнат измамите, хората, които се подписват, ще трябва да посочват 
домашен  адрес,  дата  на  раждане,  националност  и  личен  идентификационен  номер  - 
номер на лична карта, паспорт или социална осигуровка. Организаторите също така ще 
трябва да оповестяват кой финансира петицията.

Предложените правила трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и от 
Съвета, след което могат да започнат първите инициативи - вероятно не по-рано от 2011 
г.
Европейска гражданска инициатива 

Договор от Лисабон   

Източник: Страницата на Европейската комисия

Инициативи на ЕС 

Конкурсът “Juvenes Translatores”

27-те  победители  в  изданието  за  2009 г.  на 
конкурса  по  превод  на  ЕС  получават  награди  за 
езиковите си умения.

С  пристигането  на  пролетта  в  Брюксел 
пристигнаха и 27-те  победители в  Juvenes  Translatores 
(от  латински „млади преводачи“),  конкурс организиран 
от отдела по преводи на Европейската комисия. Това е 
третото  издание  на  конкурса  за  ученици  от  средните 

училища, който вече се превръща в традиция.
Конкурсът се проведе на 24 ноември 2009 г. и бе отворен за талантливи преводачи 

родени  през 1992 г.  и  представящи  едновременно  своите  училища  и  държави. 
Участниците трябваше да изберат един от 23 текста (по един на всеки официален език на 
ЕС) и да го преведат на друг официален език на ЕС по техен избор.

Участниците  -  не  само  победителите  -  предложиха  някои  доста  изобретателни 
решения  на  трудни  езикови  проблеми  в  текстовете,  демонстрирайки  своя  талант  на 
преводачи.

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Да  не  забравяме  обаче,  че  зад  всеки  обещаващ  ученик  стои  добър  учител. 
Организирането на конкурса в училищата не е само въпрос на преподаване на езици и 
уреждане на практическите подробности - учителите трябва и да се грижат за таланта. 
Понякога това може да означава да се намери решение когато националните училища и 
пощи стачкуват в деня на конкурса, както се случи миналата година в Ирландия.

Неочаквано  конкурсът  се  превърна  и  в  нещо  като  трамплин  за  други  езикови 
„приключения“. След последния конкурс учител по френски, който работи в Гьотеборг 
(Швеция) започна успешен училищен обмен във връзка с Juvenes Translatores с Франция 
и Испания. Идеята придоби популярност и други училища последваха този пример със 
сходен успех.

Целта на Juvenes Translatores е да насърчава чуждоезиковото обучение в Европа и 
да  популяризира  преводаческата  професия.  Както  каза  един  от  победителите:  „Има 
разлика между френски,  английски и моя роден език,  дори ако казвам едно и също. 
Усещането е различно. Затова изучавам езици, за да мога да се изразявам по различни 
начини.“
Повече за Juvenes Translatores

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия

Документи на ЕК получени в периода от 26.03-30.03.2010 г.

СЪОБЩЕНИЕ  НА  КОМИСИЯТА  ДО  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ,  СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - 
Политика  на  сближаване:  Стратегически  доклад  за  2010  г.  относно  изпълнението  на 
програмите за периода 2007—2013 г. - COM(2010)110 Досие на документа

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

изменение  на  Регламент  (ЕО,  Евратом)  №  1605/2002  на  Съвета  относно 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по 
отношение на Европейската служба за външна дейност - COM(2010)85  Досие на 
документа

Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
позицията  на  Съвета  във  връзка  с  приемането  на  Регламент  на  Европейския 
парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 
1331/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) 
№ 1852/2001 на Комисията - COM(2010)124 Досие на документа

Координиране на политиките на ЕК
⇒ МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

И ДО СЪВЕТА относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и 
проверка - COM(2010)113 Досие на документа

Правосъдие, свобода и сигурност

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
борбата  със  сексуалното  малтретиране,  сексуалната  експлоатация  на  деца  и 
детската  порнография  и  за  отмяна  на  Рамково  решение  2004/68/ПВР  - 
COM(2010)94 Досие на документа

Статистика
⇒ Предложение за  РЕГЛАМЕНТ  (ЕС)  № .../….  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  И НА 

СЪВЕТА  ОТНОСНО  ЕВРОПЕЙСКАТА  СТАТИСТИКА  ЗА  ТУРИЗМА  -  COM(2010)117 
Досие на документа

Транспорт
⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 

параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
Позицията  на  Съвета  на  първо  четене  с  оглед  приемането  на  Регламент  на 
Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по 
море  или  по  вътрешни  водни  пътища,  и  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 
2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане 
на законодателството за защита на потребителите СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  съгласно  член  294,  параграф  6  от  Договора  за 
функционирането  на  Европейския  съюз  относно  Позицията  на  Съвета  на  първо 
четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, 
и  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  2006/2004  за  сътрудничество  между 
националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на 
потребителите - COM(2010)120 Досие на документа

⇒ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, 
параграф  6  от  Договора  за  функционирането  на  Европейския  съюз  относно 
Позицията  на  Съвета  на  първо  четене  с  оглед  приемането  на  Регламент  на 
Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния 
транспорт  и  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  № 2006/2004  за  сътрудничество 
между  националните  органи,  отговорни  за  прилагане  на  законодателството  за 
защита на потребителите - COM(2010)121 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския 
съюз

30.03.2010 г. L 83
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент  (ЕС)  №  267/2010  на  Комисията  от  24  март  2010  година  относно 
прилагането  на  член  101,  параграф  3  от  Договора  за  функционирането  на 
Европейския съюз за определени категории споразумения, решения и съгласувани 
практики в застрахователния сектор.  

 Регламент (ЕС) № 268/2010 на Комисията от 29 март 2010 година за прилагане на 
Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и  на  Съвета по отношение на 
достъпа на институции и органи на Общността до масиви от пространствени данни 
и услуги за такива данни, предоставяни от държавите-членки при хармонизирани 
условия. 

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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 Регламент (ЕС) № 269/2010 на Комисията от 29 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/181/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за оповестяване на 

Препоръка 2010/190/ЕС с оглед на премахването на несъответствията с общите 
насоки  на  икономическата  политика  в  Гърция  и  за  отстраняване  на  риска  за 
правилното функциониране на икономическия и паричен съюз.

 Решение 2010/182/ЕС на Съвета  от  16 февруари  2010 година за  отправяне  на 
предизвестие към Гърция за предприемане на преценените за необходими мерки 
за намаляване на дефицита с оглед отстраняването на прекомерния дефицит.

 Решение 2010/183/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година за изменение на Решение 
2009/459/ЕО за предоставяне на средносрочна финансова помощ от страна на ЕС 
на Румъния.

 Решение 2010/184/ОВППС ATALANTA/1/2010 на Комитета по политика и сигурност 
от 5 март 2010 година за изменение на Решение Atalanta/2/2009 на Комитета по 
политика и сигурност относно приемане приноса на трети държави към военната 
операция  на  Европейския  съюз,  предназначена  да  допринесе  за  възпирането, 
предотвратяването  и  потушаването  на  пиратските  действия  и  въоръжените 
грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta), и на Решение Аtalanta/3/2009 на 
Комитета по политика и сигурност относно създаването на Комитет на участващите 
държави  във  военната  операция  на  Европейския  съюз,  предназначена  да 
допринесе  за  възпирането,  предотвратяването  и  потушаването  на  пиратските 
действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta).

 Решение 2010/185/ОВППС Atalanta/2/2010 на Комитета по политика и сигурност от 
23  март  2010 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).

 Решение 2010/186/ОВППС на Съвета от 29 март 2010 година за изменение на Обща 
позиция 2009/788/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република 
Гвинея.

 Решение 2010/187/ЕС на Комисията от 25 март 2010 година за оправомощаване на 
държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни 
товари (нотифицирано под номер C(2010) 1610). 

 Решение  2010/188/ЕС на  Комисията  от  29  март  2010  година  за  изменение  на 
приложение III към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои 
административни  региони  на  Полша  и  Португалия  за  официално  свободни  от 
ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2010) 1912). 

 Решение 2010/189/ЕС на Комисията от 29 март 2010 година относно превантивна 
ваксинация  срещу  нископатогенна  инфлуенца  по  птиците  при  зеленоглавите 
патици в Португалия и някои мерки, ограничаващи движението на такива домашни 
птици и техни продукти (нотифицирано под номер C(2010) 1914) 

3  1.03.2010 г. L 84  
ДИРЕКТИВИ 

 Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година относно взаимната помощ 
при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки.

РЕГЛАМЕНТИ 

Народно събрание
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 Регламент за изпълнение (ЕС) № 270/2010 на Съвета от 29 март 2010 година за 
изменение  на  Регламент  (ЕО)  №  452/2007  за  налагане  на  окончателно 
антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход,  inter alia, от 
Китайската народна република.

 Регламент (ЕС) № 271/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на 
Регламент  (ЕО)  №  834/2007  на  Съвета  във  връзка  със  знака  за  биологично 
производство на Европейския съюз.

 Регламент (ЕС) № 272/2010 на Комисията от 30 март 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 972/2006 за определяне на специални правила за вноса на ориз 
басмати и транзитна контролна система за определяне на неговия произход.

 Регламент (ЕС) № 273/2010 на Комисията от 30 март 2010 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) № 274/2010 на Комисията от 30 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ 
 Решение 2010/192/ЕС на Комисията от 29 март 2010 година за освобождаване на 

търсенето  и  добива  на  нефт  и  природен  газ  в  Англия,  Шотландия  и  Уелс  от 
прилагането  на  Директива  2004/17/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета 
относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, 
извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и 
пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2010) 1920).

 Решение  2010/193/ЕС на  Комисията  от  29  март  2010  година  за  изменение  на 
Решение 2003/135/ЕО по отношение на плановете за ликвидиране на класическата 
чума по свинете при диви прасета и за спешна ваксинация на диви прасета против 
класическа  чума  по  свинете  в  някои  райони  на  Северен  Рейн-Вестфалия  и 
Райнланд-Пфалц (Германия) (нотифицирано под номер C(2010) 1931).

31.03  .2010 г. L 85  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 265/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 
2010 година  за  изменение  на  Конвенцията  за  прилагане  на  споразумението  от 
Шенген и на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на движението на лица с 
визи за дългосрочно пребиваване. 

01  .04.2010 г. L 86  
РЕГЛАМЕНТИ 

 Регламент (ЕС) № 275/2010 на Комисията от 30 март 2010 година за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение 
на критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика.

 Регламент (ЕС) № 276/2010 на Комисията от 31 март 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕО)  № 1907/2006  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 
по отношение на приложение XVII (дихлорометан, масла за лампи и течности за 
запалване на барбекю и органокалаени съединения). 

 Регламент  (ЕС)  №  277/2010  на  Комисията  от  31  март  2010  година  относно 
разрешително за използване на 6-фитаза като фуражна добавка за домашни птици 
за  угояване  и  развъждане,  различни  от  пуйки  за  угояване,  за  домашни птици 
носачки и за свине, различни от свине майки (притежател на разрешителното Roal 
Oy). 
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 Регламент (ЕС) № 278/2010 на Комисията от 31 март 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1276/2008 относно контрола чрез физически проверки върху 
износа на селскостопански продукти, за които са отпуснати възстановявания или 
други суми, и на Регламент (ЕО) № 612/2009 за установяване на общи подробни 
правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски 
продукти.

 Регламент (ЕС) № 279/2010 на Комисията от 31 март 2010 година за изменение на 
Регламент  (ЕС)  №  1284/2009  на  Съвета  за  налагане  на  някои  специфични 
ограничителни мерки спрямо Република Гвинея.

 Регламент (ЕС) № 280/2010 на Комисията от 31 март 2010 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци.

 Регламент  (ЕС)  №  281/2010  на  Комисията  от  31  март  2010  година  относно 
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от  1 
април 2010 година.

 Регламент  (ЕС)  №  282/2010  на  Комисията  от  31  март  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.

 
ДИРЕКТИВИ 

 Директива  2010/26/ЕС  на  Комисията  от  31  март  2010  година  за  изменение  на 
Директива  97/68/ЕО на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  сближаване  на 
законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване на 
емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно 
горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника. 

РЕШЕНИЯ 
 Решение  2010/194/ЕС  на  Комисията  от  31  март  2010  година  за  изменение  на 

Решение  2009/1/ЕО  за  предоставяне  на  дерогация  по  искане  на  Република 
България съгласно  Решение 2008/477/ЕО за  хармонизиране  на радиочестотната 
лента  2  500—2  690  MHz  за  наземни  системи,  позволяващи  предоставяне  на 
електронни съобщителни услуги в Общността  (нотифицирано под номер C(2010) 
1987). 

Книги от фонда на Европейския документационен център

Книги получени през м. март 2010 г.

Издание за културната програма
The Euromed Partnership: The Cultural Agenda
ЕС 1560

Издание относно перспективите за малките и средните предприятия
Changing the perspectives for manufacturing SMEs
ЕС 1561
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Издание относно новостите в химическия сектор
Rejuvenating the European chemical sector
ЕС 1562

Издание относно хранителните продукти
Food security: understanding and meeting the challenge of poverty
ЕС 1563

5 издания относно докладите на проектите за енергетиката в ЕС за 2009г.
Energy education - Energy efficiency in industry - Renewable energy in buildings - 
Sustainable Energy Communities - Energy- efficient transport
ЕС 1564

Издание относно диалогът между ЕС  и Балканите
Intercultural Dialogue for Greater Europe: The European Union and the Balkans
ЕС 1565

Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на испанското 
председателство
The priorities of the European Econimic and Social Committee during the Spanish 
Presidency of the Council of the European Union
ЕС 1566

Издание - комикс за бедствията в ЕС
Hidden disaster
ЕС 1567

121-ва среща на интерпарламентарния съюз 
121  st  IPU  ASSEMBLY  /  121eme  ASSEMBLEE  DE  L'UIP  -  GENEVA 
(SWITZERLAND)/GENEVE(SUISSE) - 16-21 OCTOBER/OCTOBRE 2009
ЕС 1568
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            Народно събрание
Отдел „Европейско право”

      eubulletin@parliament.bg
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