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Народно събрание 

Тема на седмицата 
Депутатите разискваха програмата на чешкото председателство  
 

 Европейските депутати обсъдиха на 
14 януари 2009 г. с министър-председателя 
на Чешката република Мирек Тополанек 
основните приоритети на чешкото 
председателство: икономиката, 
енергетиката и ролята на ЕС в 
международен план. Кризата с доставките 
на руски газ и ситуацията в ивицата Газа 
също заеха важно място в дискусията. 
Почти всички политически групи в ЕП 
поздравиха председателството за 
енергичните му действия за възобновяване 
на доставките на газ и пожелаха успешно 
изпълнение на неговата програма. 

 
 Председателят на Европейския парламент Hans-Gert Pöttering представи 

министър-председателя М. Тополанек и отбеляза трансформацията на Чехия от 
комунизъм до членство в ЕС. Той подчерта, че Чешката република е втората след 
Словения държава от присъединилите се към ЕС през 2004 г. нови членки, която поема 
председателството на Съвета на ЕС. Г-н Pöttering обеща пълна подкрепа от страна на 
Европейския парламент за председателството.  

 Чешкият министър-председател Мирек Тополанек припомни, че през 2009 г. ще 
се честват ред годишнини - пет години от най-голямото разширяване на ЕС, което сложи 
край на разделението на Европа, 20 години от падането на "желязната завеса" и 30 
години от първите преки избори за ЕП, единствената европейска институция, която се 
избира пряко от гражданите. През 2009 година ще се отбележат също и 60 години от 
създаването на НАТО.  

 Той изложи приоритетите на председателството - икономика, енергетика и Европа 
като международен партньор (три "Е" на латиница). Текущите събития извеждат на 
преден план и две "Г" - доставките на газ и събитията в ивицата Газа. „Нашето мото е 
"Европа без граници", но също така Европа, която се ръководи от правила”, подчерта той.  

Икономика  
В тази област председателството ще работи за пълно прилагане на решенията на 

срещата на най-високо равнище на Г-20, както и на заключенията на Европейския съвет 
от декември 2008 г. Предвижда се преглед на ред директиви  и регламенти на ЕС относно 
капиталовите резерви на банките, застраховането, дейността на рейтинговите агенции, 
електронното банкиране, плащанията с евро. Особено внимание ще бъде обърнато на 
навременното и пълно изпълнение на плана за действие, приет от министрите от Съвета 
по икономически и финансови въпроси в отговор на кризата на световните финансови 
пазари.   

Председателството ще се стреми да съвмести Европейския план за икономическо 
възстановяване с изискванията на Лисабонската стратегия. След краткосрочните мерки за 
укрепване на икономиките на държавите-членки следва да се приемат и средно- и 
дългосрочни мерки за структурни реформи, една от които в областта на Общата 
селскостопанска политика на ЕС.  

Председателството ще се стреми да наложи пълноценно осъществяване на 
четирите свободи, върху които се гради ЕС, като към тях се прибавя и "пета свобода" - 
свободното движение на знания, което още от средните векове е било една от най-
добрите отличителни черти на Европа.  

Енергетика 

Дирекция „Европейски съюз” 
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Чешкото председателство ще продължи усилията за гарантиране на сигурни, 
конкурентни и устойчиви доставки на енергия за ЕС, като ще отдели особено внимание на 
диверсификацията на доставките и на транспортните коридори. Ще бъде сериозно 
разгледано и развитието на безопасна ядрена енергетика. Енергийният приоритет е 
неразривно свързан с политиката за борба с климатичните промени. В тази област 
председателството ще се стреми да постигне приемливо в глобален мащаб споразумение 
за ограничаване на емисиите на парникови газове след 2012 г.  

Европа на международната сцена 
 В тази област М. Тополанек изреди като важни текущи приоритети "Източното 

партньорство", транс-атлантическите отношения, сътрудничеството с Русия, 
разширяването на ЕС към държавите от Западните Балкани и Турция, 
средиземноморското измерение на Европейската политика за съседство, вътрешната 
сигурност на ЕС и по-нататъшно развитие на Шенгенската зона.  

Други ключови теми 
 През идните шест месеца ЕС ще се изправи пред важни въпроси като изборите за 

Европейски парламент през юни 2009 г., началото на дискусиите по състава на 
следващата Европейска комисия и позицията на Ирландия по Лисабонския договор. 
Преговорите по последния въпрос следва да бъдат водени внимателно, като се уважава 
избора на ирландците. "Трябва да намерим решение, което да бъде приемливо за 
мнозинството от ирландските граждани", посочи Тополанек.  

Европейска комисия 
 Председателят на Европейската комисия José Manuel Barroso посочи, че ЕС 

трябва да покаже своята способност да се справя с проблеми като кризата с газовите 
доставки и положението в ивицата Газа: две предизвикателства, пред които чешкото 
председателство се е изправило още в самото си начало. Във връзка с изборите за 
Европейски парламент през юни 2009 г. г-н Barroso подчерта, че е "нужно да покажем на 
европейците защо трябва да участват в избирането на следващия състав на Парламента".  

 През 2008 г. ЕС показа, че може да взима трудни решения във връзка с 
климатичните промени и финансовата криза. Съюзът допринесе за разрешаването на 
конфликта между Русия и Грузия и реши ред други въпроси. "През 2009 г. не трябва да 
губим набраната инерция", смята той. Европа трябва да има водеща роля  на 
предстоящата среща на Г-20. ЕС трябва да постигне напредък в областта на правосъдието 
и вътрешния ред, прегледа на бюджетните перспективи, мерките срещу финансовата 
криза, изграждането на общ пазар в областта на енергията, телекомуникациите и 
транспорта.  

 Относно проблема с нарушените доставки на газ за Европа и споровете между 
Русия и Украйна, председателят на ЕК определи ситуацията като "неприемлива и 
невероятна", тъй като доставките не са възобновени ден след подписването на 
съответното споразумение. "ЕК изпраща ясно послание до Москва и Киев. Ако 
споразумението не бъде спазено, Комисията ще посъветва компаниите да се обърнат към 
съда. Държавите-членки ще бъдат посъветвани да търсят алтернативни доставки", посочи 
той. Под въпрос е дали Русия и Украйна могат да бъдат надеждни партньори. ЕК ще 
предложи мерки за укрепване на вътрешните доставки на енергия в ЕС.  

Говорители на големите политически групи 
 Според председателя на групата на ЕНП-ЕД Joseph Daul (Франция), големите 

въпроси, които стоят пред чешкото председателство - икономическата криза, кризата с 
доставките на газ, войната в Близкия Изток, показват нуждата от единство на ЕС: 
"Обединен фронт е единствената позиция, която можем да заемем." Неприемливо е 
членовете на ЕС да бъдат заложници на газовия спор: "нужна е обща енергийна политика 
на ЕС, за да се намали нашата зависимост", подчерта той.  
По повод кризата между Израел и Палестина, г-н Daul смята, че Европа трябва да поеме 
стратегически ангажимент към тази част на света и да бъде готова да предложи не само 
финансиране, но и разполагане на военни сили за опазване на мира.  
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 От името на групата на ПЕС нейният председател Martin Schulz (Германия) 
посочи, че действията през следващите шест месеца ще бъдат решаващи за европейските 
избори. Той се съгласи, че сегашната икономическа криза не е "поражение за 
капитализма", но е поражение на онези, които досега твърдяха, че няма нужда от 
правила и регулиране.  

 Г-н Schulz е убеден, че ЕС е силен, когато е обединен, и изрази съжаление за 
различните позиции, изразени от ръководители на държави-членки по повод кризата в 
Палестина и газовия спор. "Имаме нужда от обединен фронт", като Лисабонският договор 
предоставя основа за него, каза той.  

 От името на групата АЛДЕ Graham Watson (Великобритания), пожела успех на 
председателството. Той посочи, че в настоящите трудни времена, част от предложенията 
в работната програма ще бъдат оспорвани. По повод взаимното прехвърляне на вина 
между Русия и Украйна, лидерът на либералите в ЕП призова ЕС да скъса пъпната връв на 
своята енергийна зависимост.  

 Той запита чешкия министър-председател защо неговата страна отново е отложила 
ратификацията на Лисабонския договор и защо изгражда система за защита от 
балистични ракети на европейска земя. Според него ЕС няма да може да постигне обща 
позиция по конфликта в Газа, ако търси да определи колко вина носи всяка страна в 
конфликта. В този контекст г-н Watson цитира чешката пословица "Защитавай се не с 
огради, а чрез своите приятели". Той напомни, че ЕС е съюз на приятели и на 
равностойни партньори.  

 Представители на останалите по-малки политически групи в ЕП приветстваха 
председателството за решителните му действия за възобновяване на доставките на газ за 
Европа и пожелаха успешно изпълнение на неговата програма. Monica Frassoni 
(Зелени/ЕСА, Италия) бе по-критична, като обвини председателството в недостатъчно 
внимание към социалните въпроси, проблемите на екологията и въпросите на 
имиграцията.  

Изказвания на български депутати в ЕП 
 Българският депутат Румяна Желева (ЕНП-ЕД) поздрави чешкото 

председателство за поставяне на енергийната сигурност сред основните му приоритети. 
Припомняйки кризата в България, където хиляди домакинства останаха без отопление, тя 
подчерта необходимостта от обща европейска енергийна политика, включваща 
инвестиции за подобряване на енергийната инфраструктура.  

 В своето изказване Кристиан Вигенин (ПЕС), спомена че председателството е 
имало труден старт и му пожела успех. Той призова министър-председателя Тополанек да 
използва кризата, за да покаже, че Европа е единна. Г-н Вигенин призова също така по 
време на председателството разногласията между различните институции в Чешката 
република да бъдат туширани и тя да ратифицира Лисабонския договор. Той обърна 
внимание на засилването на екстремистките и ксенофобски движения из Европа и 
призова председателството да постави този проблем на по-предно място в своя дневен 
ред.  

 Димитър Стоянов (Независими членове) се обърна към председателството с 
въпрос относно арт-инсталацията в изложба под патронажа на чешкото председателство, 
която представя България като тоалетна. Според него това е "страшно обидно" и не 
отговаря на традициите на Европейския съюз за партньорство и взаимно уважение. В 
заключение той настоя това пано да бъде незабавно премахнато от чешкото 
председателство. 

Разискване по програмата на Чешкото председателство  

Интервю с премиера на Чехия Мирек Тополанек  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090114+ITEM-003+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-46399-019-01-04-901-20090115STO46394-2009-19-01-2009/default_bg.htm
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 Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
  
 На 15 януари 2009 г., посланикът на Чешката република в 
България - Н. Пр. г-н Мартин Клепетко представи пред Комисията по 
европейските въпроси  приоритетите на чешкото председателство. Той 
подчерта, че работната програма на председателството е под надслов 
"Европа без бариери", а трите основни приоритета в нея са 
икономиката, енергетиката, както и Европа в света.  
 След разискване на основните акценти в програмата, депутатите 
от Комисията по европейските въпроси отбелязаха, че Чешката 
република пое председателството на ЕС в момент на криза и пожелаха 
успешно изпълнение на работната програма.  
 Програма на чешкото председателство 
 

  На своето заседание Комисията по европейските въпроси 
разгледа Законодателната и тна програма на Европейската комисия 
за 2009 г. В становището на Комисията по европейските въпроси е 
отбелязано, че в рамките на КОСАК се провеждат съвместни проверки 
за прилагането на принцип  на субсидиарност при приемането на 
законодателни актове на ЕС. В тази връзка и на основание на 
решенията на сесията на КОСАК в Париж, Комисията по европейските 
въпроси предлага през 2009 г. съвместните проверки да обхванат 

следните проекти за законодателни актове на ЕС, включени в Работната програма на 
Европейската комисия: 

рабо

а  

 Предложение за директива за намаляване на счетоводните тежести за малкия 
бизнес; 

 Предложение за рамково решение относно процедурните права в наказателното 
производство; 

 Европейска рамка за възстановяване; 
 Пакет за финансовите пазари на бъдещето. 

 

Предстоящи събития  
 
 На 20 януари 2009 г. ще се проведе извънредно заседание на Комисията по 
енергетиката със следния дневен ред: 

Дирекция „Европейски съюз” 
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1. Проект за решение относно възлагане на правителството на Република България 
незабавно да предприеме необходимите 
действия за активиране на чл.36 от Договора 
за присъединяване на Република България 
към Европейския съюз по отношение на 
предсрочното закриване на реактори на АЕЦ 
„Козлодуй”, № 754-02-17/13.03.2007г., внесен 
от Минчо Христов и Стела Банкова. 
2. Проект за решение за задължаване на 
Министерски съвет да осъществи процедури за 
включване в работен режим на І, ІІ, ІІІ и ІV-ти 
реактори на АЕЦ „Козлодуй”, № 954-02-

 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.eu2009.cz/en/czech-presidency/programme-and-priorities/programme-and-priorities-479/
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=167
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=167
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1/08.01.2009г., внесен от Волен Сидеров и група народни представители. 
3. Проект за решение правителството на Република България да предприеме всички 
необходими действия пред Европейската комисия с цел рестартиране на ІІІ и ІV-ти блок 
на АЕЦ „Козлодуй” и да започне своевременни действия за техническа подготовка на 
блоковете и получаване на лиценз от Агенцията за ядрено регулиране, № 954-02-
2/12.01.2009г., внесен от Красимир Каракачанов и група народни представители. 
4. Проект за решение във връзка със ситуацията, предизвикана от прекратяването на 
доставките на природен газ от Русия, № 954-02-3/12.01.2009г., внесен от Рамадан 
Аталай, Младен Червеняков и Пламен Ранчев. 
 
  

Годишна работна програма  

 
 На 22 януари 2009 г., Комисията по гражданското общество и медии ще обсъди 

позиция на Министерски съвет по т. 6 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.) - Решение за стартиране на 
Програма за защита на децата, използващи интернет и новите медии (2009 - 2013 г.) - 
СОМ(2008) 106, № 803-01-78, внесена на 29.10.2008 г. 
 
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На заседанието, проведено на 15 януари 2009 г., Комисията по европейските 
въпроси прие на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
кредитните институции, № 902-01-1, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2009 г. 
Законопроектът има за основна цел да въведе в българското законодателство 
изискванията на Директива 2007/44/ЕО от 5 септември 2007 г. за изменение на 
Директива 92/49/ЕИО на Съвета и на директиви 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 2005/68/ЕО и 
2006/48/ЕО относно процедурните правила и критериите за благоразумна оценка на 
придобиване и увеличаване на участия във финансовия сектор.  

Комисията по европейските въпроси прие на първо четене и проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 802-01-97, внесен от 
Министерския съвет на 9 декември 2008 г. Предложените изменения и допълнения са 
продиктувани и от уведомително писмо № 2008/2102 от Европейската комисия за 
нарушение относно транспонирането в нашето право на Директива 2001/14/ЕО. В 
цитираното писмо Комисията изразява становище, че нашата страна не е изпълнила 
напълно ангажиментите си по отношение на чл. 30  от директивата, засягащ 
железопътния регулиращ орган. 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК 
 
Бюджет 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
преразглеждането на многогодишната финансова рамка (2007 - 2013 г.) - 
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за 
бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на 
многогодишната финансова рамка - COM(2008)859 Досие на документа 

 
Външни отношения 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - РАЗВИТИЕ 
И КОНСОЛИДИРАНЕ НА ВЪНШНАТА СЛУЖБА: ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ, 
ПРЕДВИДЕНИ ЗА 2008 г. - COM(2008)879 Досие на документа 

 
Енергетика 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета 
във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на 
Директива 2003/54/ЕО - COM(2009)906 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно 
член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на 
Съвета за приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
оттегляне на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп до 
газопреносни мрежи - COM(2008)911 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 ЗЕЛЕНА КНИГА - За работната сила в здравния сектор в Европа - COM(2008)725 
Досие на документа 

 
Икономически и финансови въпроси 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в 
случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън 
Общността (2009/[•]/ЕC) - COM(2008)910 Досие на документа 

 
Информационно общество 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
създаване на програма за сътрудничество със специалисти от трети държави в 
областта на аудиовизуалните медии MEDIA Mundus - COM(2008)892 Досие на 
документа 

 
Образование и култура 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Актуализирана стратегическа рамка за сътрудничество в областта на 
образованието и обучението - COM(2008)865 Досие на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите-членки - COM(2008)840 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи 
убежище – COM(2008)815 Досие на документа 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2319
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2339
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2310
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2333
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Предприятия и промишленост 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета за 
приемане на предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите 
стойности на остатъчни количества от фармакологично активни субстанции в 
храните от животински произход и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 - 
COM(2008)912 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО във връзка с предотвратяване навлизането в 
законната мрежа за доставки на лекарствени продукти, които са с фалшифицирана 
идентичност, хронология или източник - COM(2008)668 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ ОТНОСНО ВЪНШНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
РАСТЕЖ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ - Доклад за достъпа до пазара и определянето на 
рамка за по-ефективно международно сътрудничество в областта на нормативната 
уредба - COM(2008)874 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Доклад за изпълнението на Програмата на Общността от Лисабон 
(ПОЛ) за 2008 – 2010 г. - COM(2008)881 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение по отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените 
продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на 
процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за 
хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по 
лекарствата - COM(2008)664 Досие на документа 

 
Статистика 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета за 
приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
статистическите данни за продуктите за растителна защита - COM(2008)899 Досие 
на документа 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА относно препоръката на Европейската централна 
банка за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно 
събирането на статистическа информация от Европейската централна банка - 
COM(2008)898 Досие на документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Нови умения за нови работни места - Изпреварващо предвиждане на 
потребностите на пазара на труда и осигуряване на съответстващи на тях умения - 
COM(2008)868 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета с 
оглед на приемането на предложение за Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за 
координация на системите за социална сигурност - COM(2008)896 Досие на 
документа 
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 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за 
приспособяване към глобализацията - COM(2008)867 Досие на документа 

 
 

 
 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
12-15 януари 2009 г. - пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург 
 
12 януари 2009 г. – понеделник  
Евродепутатите обсъждат ограничаване на използването на пестициди и забрана 
за силно токсични вещества  

  Първата пленарна сесия за 2009 - та 
година започва в Страсбург с дебат по две 
законодателни предложения за по - строги 
правила при използване на пестицидите. Някои 
силно токсични вещества се забраняват, за някои 
рискови вещества се настоява за замяна с техни 
по-безопасни алтернативи. Предвижда се още 
новото законодателство, което трябва да бъде 
гласувано във вторник, да забрани въздушното 
пръскане на пестициди, както и тяхното 
използване в близост до паркове и детски 

площадки, като същевременно се вземат мерки за защита на водната среда и на 
питейната вода. За повече информация натиснете ТУК  

 
13 януари 2009 г. – вторник, в пленума: 10 години евро, биометрични данни в 
паспортите, достъп до документи на ЕС 

 

 С тържествено заседание в ЕП във вторник бе 
отбелязана 10-годишнината от въвеждането на еврото. 
Силата на общата валута бе демонстрирана особено ясно 
в настоящата икономическа криза, подчерта Jean-Claude 
Trichet, президент на Европейската централна банка. 
Гост на пленума беше латвийският президент Valdis 
Zatlers. Други акценти във вторник бяха достъпът до 
документи на ЕС и биометричните данни в задграничните 
паспорти. За повече информация натиснете ТУК  
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14 януари 2009 г. – сряда, в пленума : Чешкото председателство, ситуацията в 
Газа, газовият конфликт 

 

 Икономика, енергетика и ролята на ЕС на 
международната сцена - това са трите основни 
приоритета на чешкото председателство. "Нашето 
мото е Европа без бариери, но също така Европа, 
която се ръководи от правила" , подчерта чешкият 
премиер Мирек Тополанек пред евродепутатите в 
Страсбург. Акценти в заседанието в сряда бяха още 
газовият конфликт и ситуацията в Газа. 

 

Допълнителна информация 
 ЕП иска незабавно и трайно прекратяване на огъня в Газа и преговори за 
примирие 

 

 В приетата резолюция ЕП призовава за 
незабавно и трайно прекратяване на огъня, което да 
включва преустановяване на ракетните атаки на 
Хамас срещу Израел и прекратяване на военните 
действия на Израел в Газа. Депутатите настояват за 
постигане на примирие, гарантирано от механизъм, 
който може да включва разполагането на 
"многонационално присъствие". Те искат също така 
Израел да допусне международната преса до Газа и да 

гарантира безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ. За повече информация 
натиснете ТУК 

 
 Русия и Украйна не са надеждни енергийни доставчици, смятат депутатите 

 ЕП обсъди късно вечерта последните развития в газовата криза между Русия, 
Украйна и ЕС, като много от политическите групи подчертаха, че Русия и Украйна трябва 
да разрешат своя спор възможно най-бързо, без да се обвиняват взаимно една друга. 
Депутатите изтъкнаха, че милиони европейски граждани страдат заради двустранен спор, 
а Русия и Украйна са загубили доверие като надеждни партньори. В дебата взеха участие 
и много български депутати. За повече информация натиснете ТУК  

 

Изказвания на български депутати в ЕП на дебата относно доставки на газ в 
Украйна и ЕС от Русия на пленарното заседание на ЕП  на 14 януари 2009 г. 
  
 Метин КАЗАК (АЛДЕ). – Въпреки споразумението между Русия и Украйна да се 
възстановят доставките на руски газ към Европа, отново пропаднаха надеждите ни да 
получим газ. Независимо от причините, технически, финансови, политически, това 
безпрецедентно газово ембарго не може да бъде оправдано. В зима с рекордно ниски 
температури е безотговорно и нечовешко да се обричат милиони европейски граждани на 
студ. За България, като най-потърпевша от страните в ЕС, е особено важно да се спази 
принципът Pacta sunt servanda и доставките на газ да бъдат незабавно възстановени. За 
причинените щети и страдания на хората, и за неизпълнението на договорите да бъде 
потърсено справедливо обезщетение.  
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 Поздравявам чешкото председателство за активната му посредническа роля за 
преодоляването на кризата. Повече от всякога, сега е необходимо Европейският съюз да 
приложи стария мускетарски девиз на солидарността „Един за всички и  всички за един“ и 
да помогне финансово на пострадалите страни като България за жизненоважни проекти, 
които ще обезпечат енергийната му сигурност. Време е да покажем силата и единството 
на нашия съюз с приемането на дългосрочна енергийна стратегия. 
*** 
 Николай МЛАДЕНОВ (ЕНП-ЕД). – Благодаря, г-н Председател. В момента 
гражданите на 18 страни-членки се държат като заложници в политическия спор между 
Украйна и Русия. Казвам политически спор, защото всички станахме свидетели на това 
как „Газпром“ и доставките на енергия от Русия се използват за политическо оръжие за 
оказване на натиск върху суверенна страна. Гражданите на Европа се държат като 
заложници. Доставките идват от Русия. Кранчето е спряно в Русия. Да, Украйна носи 
определена вина и се обръщам и към Съвета, и към Европейската комисия, кажете на 
нашите приятели в Украйна, бъдете ясни и категорични, че докато те, опозиция и 
управляващи, не застанат с единна позиция по ключови въпроси на тяхното развитие, 
няма да могат да се справят с този натиск, който се оказва върху тях, съответно и върху 
нас. Както ние в нашите страни имаме консенсус по ключови въпроси, така и те трябва да 
имат консенсус по ключови въпроси. 
 Второ, „Газпром“ дължи неустойки на нашите страни, защото в момента България, 
най-засегнатата страна от Европа, зависима изцяло от енергийните доставки на газта в 
Русия, трябва да потърси правата си и трябва да ги потърси от доставчика, който в случая 
е руската страна.  
 Трето, енергетиката в Европа трябва да бъде изговорена с един глас и този глас 
ясно трябва да каже „да“ на ядрената енергетика в Европа, „да“ на алтернативните 
източници на енергия, „да“ на различните тръби, които ни правят по-малко зависими от 
един доставчик, „да“ на по-големите хранилища, „да“ на повечето връзки между 
страните-членки, за да избягаме от подобен тип кризи. 
И на последно място, искам да кажа, че тук голяма критика в нашия случай търпи и 
българското правителство, което всичките години, в които управлява, крие договорите за 
доставки с Русия и не направи нищо за диверсифицирането на източниците на доставки 
на нашата страна. 
*** 
 Димитър СТОЯНОВ (Независими). – Благодаря, г-н Председателю. По всеобщо 
мнение, най-пострадала от газовата криза беше България. Разбира се, вината тепърва ще 
се установява, както от страна на това кой е виновен за спирането на газа, така и кой е 
виновен за това, че България се оказа с недостатъчни запаси, така че да устои на тази 
газова криза. Но нека да видим какво бихме могли да направим в бъдеще. Едната опция е 
чисто вътрешнополитическа и касае намирането на алтернативен източник, с който 
България да задоволява нуждите си в подобни други случаи. Но другата опция, която 
имаме в момента, зависи пряко от волята на Комисията.  
 Ние разполагаме, България разполага, с един огромен енергиен източник, който в 
момента беше затворен по политически причини, и този източник се нарича АЕЦ 
„Козлодуй“. В момента България е активирала електрически централи на въглища, които 
замърсяват околната среда много повече, отколкото която и да е ядрена 
електроцентрала, и съм сигурен, че колегите от Зелените ще се съгласят с това. 
Отрязването на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй“, които претърпяха десетки и 
десетки проверки, които доказаха, че те са напълно безопасни, беше една огромна 
грешка, която нанесе огромни поражения на българския народ, и сега българският народ 
продължава да страда допълнително за това, че няма от къде да си набави енергия. 
 И затова аз апелирам към Комисията: крайно време е да разрешите както 
България, така и Словакия, да отворят своите напълно безопасни ядрени централи, с 
които да осигурят своя недостиг на енергия. 
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*** 
 Маруся Иванова ЛЮБЧЕВА (ПЕС), в писмена форма. – Много е трудно  да 
обсъждаме темата за газовата криза при условие, че Съветът, ЕП и ЕК се оказаха с 
вързани ръце за нейното приключване. Но дебатът е много важен, макар и недостатъчен. 
Искам да благодаря за изразената от всички колеги от различни политически групи и 
държави-членки подкрепа към България и останалите страни, потърпевши от кризата. 
В същото време това не води до появата на газ и създаването на нормални европейски 
условия за живот на нашите съграждани. В резултат на тази криза България се превърна 
от енергиен център на Балканите в газов кризисен щаб.  
 Ето защо трябват неотложни  действия. Последствията от кризата  са  хуманитарни  
и икономически. Като добавка към финансовата и икономическата криза, това 
дестабилизира страните ни. Необходимо е ЕП да приеме резолюция, в която да определи 
позицията си и мерките, чрез които ще преодолеем кризата. Днес и сега. И тези мерки 
трябва да включат и  ядрената енергетика, и търсене на нови източници на природен газ. 
Трябва ни нов механизъм за действие  и нов инструментариум. 
Ако ЕП днес не  е част от решението на проблема, той става част от самия проблем и  
негативният политически резултат ще остане за ЕС.  
*** 
 Биляна Илиева РАЕВА (АЛДЕ). – Уважаеми колеги, при изострената 
икономическа криза и тежки последици от газовия конфликт е наложително 
единодействието между всички национални и европейски институции. Мащабите на 
проблема изискват концентрация на усилията и обединения на наднационално и 
надпартийно ниво в името на европейските граждани, на техните интереси и на техните 
права.  
 Алтернативните източници на енергия и новите технологии ще намалеят 
зависимостта ни от вноса на суровини и енергия. След икономическите, социалните, 
следват и екологичните проблеми от газовата криза. Преминаването на цели индустрии от 
газ на мазут, както се случи в България, води до забавяне на плановете на Европейския 
съюз за намаляване на парниковите емисии. Оценяваме навременната намеса на 
европейските институции, но е необходимо приоритетно партньорство за подобряване на 
енергийната ни независимост. Затова европейският план за икономическо възстановяване 
трябва да вземе предвид чрез финансова подкрепа актуалните нужди за изграждане на 
алтернативна енергийна инфраструктура, особено на най-зависимите страни, каквато е и 
България.  
 Призоваваме Европейския парламент да се ангажира с ясна позиция, позволяваща 
координирани действия на всички институции за разрешаването на тази газова криза и 
недопускането на бъдещи такива. 

*** 
 Кристиан ВИГЕНИН (ПЕС), в писмена форма. – В газовата война между Русия и 
Украйна най-потърпевши се оказаха най-невинните. Сегашната ситуация показа нагледно 
колко зависима е Европа не само от източника на ресурсите, но и от транзитните страни. 
Показа колко несправедливи са били критиките към алтернативните тръбопроводи като 
Северен поток и Южен поток. Показа, за съжаление, и колко е безпомощен Европейският 
съюз да помогне на най-засегнатите си членки и да гарантира сигурността на гражданите 
си. 
 Нашата основна задача сега е възстановяването на доставките на газ и ЕС трябва 
да впрегне целия си политически ресурс, за да убеди Русия и Украйна да освободят 18-те 
страни-членки, които държат като заложници. 
Втората стъпка трябва да бъде подкрепа за най-силно засегнатите страни - в условията 
на икономическа криза и свиващи се пазари, ударът с липсата на газ може да се окаже 
фатален за много предприятия в моята страна и хиляди хора ще останат без работа. Кой 
ще отговаря за това? 
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 Третата и най-важна стъпка в дългосрочен план е изграждането на алтернативните 
газопроводи, особено Набуко, инвестиции в свързването на газопреносните мрежи на 
страните-членки и изграждане на хранилища, които да осигурят по-големи резерви. 
Изводът е един - имаме нужда от единна европейска политика, но е жалко, че го 
осъзнаваме винаги след дълбоки кризи. 

*** 
 Атанас ПАПАРИЗОВ (ПЕС). – Уважаеми г-н Председател, господин Министър, г-н 
Комисар, като представител на най-засегнатата страна се обръщам към Вас и към 
институциите, които представлявате, да се предприемат незабавни действия за 
възстановяване на доставките, като се използват всички политически средства и всички 
основания, съдържащи се в международното право. Надявам се, че на основание на 
принципа на солидарността Съветът и Комисията ще приемат българските предложения 
за включване в неизползваните 5 милиарда евро на проектите за трансгранични връзки 
между България и Румъния, България и Гърция, за разширяване възможностите на 
хранилището в Чирен, за да може да се покриват най-спешните нужди, а така също и за 
развитие на възможности за съвместно използване на терминали за втечнен газ. 
 Като докладчик по един от документите в трети енергиен пакет считам, че 
въпросът за преди всичко прозрачността и за спазването на правилата е по-важен от 
всички други въпроси, свързани с клаузата за трети страни. Надявам се също така, че 
Комисията най-скоро ще отговори на запитването, което отправихме с г-жа Podimata във 
връзка с дългосрочните мерки, които ще бъдат предприети, за да може преди пролетния 
Европейски съвет действително да разполагаме с една обща политика и с действени 
мерки, които да решават подобни проблеми на възникналите в момента, проблеми, които 
днес бяха наречени безпрецедентни, необосновани и неразбираеми от комисаря Барозу. 
  
Седмицата в Съвета  

понеделник, 12 януари 2009 г.  

На 12 януари 2009 г. в Брюксел се проведе извънредно заседание на Съвета по 
транспорт, телекомуникации и енергетика. Министрите на енергетиката на 
държавите-членки се срещнаха по повод критичната ситуация след безпрецедентното 
спиране на доставките на природен газ от Русия през Украйна. В приетите заключения 
Съветът поиска от двете страни незабавно възстановяване на доставките на газ за ЕС, за 
да бъде върнато доверието в двете страни и да бъдат избегнати икономическите вреди и 
негативните последствия за гражданите на ЕС и техните съседи. Съветът постигна 
съгласие по въпроса за необходимостта от подготовката и спешното приемане на 
средносрочни и дългосрочни мерки в няколко приоритетни области, а именно: 
прозрачност на газовите потоци, мерки за създаване на регионална и двустранна 
солидарност, подобряване на складирането и връзките, също и диверсификация на 
преноса на газ и на източниците. За повече информация натиснете ТУК  
 

Новини от Европейската комисия 

 Успели зад граница – новите звезди на европейската музика 
 

Европейски музиканти получават отличия за най-продавани 
дебютни албуми 
 Десет нови звезди ще попаднат под прожекторите на 
тазгодишните европейски награди „Border Breakers“. Те са отличие 
за музикантите, които успяват да достигнат широка публика, и се 
връчват на тези от тях, които са продали най-много дебютни албуми 
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извън своята родна страна. 
 Победителите тази година са едни от най-популярните имена на европейската 
музикална сцена – Адел (Обединено кралство), Алфабийт (Дания), АаРОН (Франция), 
Синема Бизар (Германия), Дъ Дьо (Франция), Краак & Смаак (Нидерландия), Ида Кор 
(Дания), Ликке Ли (Швеция), Дъ Скрипт (Ирландия) и Дъ Тинг Тингс (Обединено 
кралство). За повече информация натиснете ТУК  

 Потребители: Европейската комисия приема стандарт на ЕС за 
проходилките за бебета с цел предотвратяване на злополуки 

След официалното приемане от страна на Европейската комисия, на 13 януари 2009 г. в 
Официален вестник бе публикуван стандарт за безопасност за проходилки за бебета, 
който ще способства за предотвратяването на множество злополуки в детска възраст. 
Данните от спешните отделения в ЕС и САЩ за последните 20 години недвусмислено 
показват, че проходилките за бебета представляват опасност, като всяка година хиляди 
малки деца се лекуват след претърпяване на злополуки. Проучване в Австралия показва, 
че поне всяко трето дете, използващо проходилка, ще се нарани в даден момент. В друго 
проучване на организацията от Обединеното кралство „Тръст за предотвратяване на 
злополуки с деца“ (Child Accident Prevention Trust) се стига до заключението, че от 
проходилки за бебета са пострадали повече деца, отколкото от който и да е друг продукт 
от използваните за отглеждане на деца. Злополуките с проходилките за деца, като 
например преобръщането или падането по стълби, могат да бъдат много сериозни, тъй 
като в повечето случаи те причиняват наранявания на главата. Със стандарта на ЕС се 
въвежда изискване за изпитвания на стабилността по време на производството на 
проходилките за бебета, както и за дизайн, който да способства за намаляване на риска 
от наранявания. Държавите-членки подкрепиха предложението на Комисията да 
представи този стандарт на заседанието на Комитета за обща безопасност на продуктите 
(GPSD) през ноември 2008 г., като решението бе приветствано и от Европейския 
парламент. Стандартът ще даде възможност на всички стопански субекти и органи за 
наблюдение на пазара да разполагат с ясен, бърз и еднозначен източник за справка при 
производството, внасянето и проверката на безопасността на проходилките за бебета. За 
повече информация натиснете ТУК  

 Броят на регистрираните имена в интернет домейна „.eu“ надхвърли 3 
милиона 

На 11 януари 2009 г. от германски гражданин беше регистрирано тримилионното име в 
домейна „.eu“. Това потвърждава успеха на интернет домейна от първо ниво „.eu“ две 
години и половина след неговото въвеждане. По популярност той е на четвърто място 
измежду интернет домейните на европейските държави и на девето място в световен 
мащаб. Домейнът „.eu“ спомага гражданите и предприятията да се възползват изцяло от 
предимствата на единния пазар, като способства за ясното заявяване на европейска 
онлайн самоличност. Многонационални дружества, малки и средни предприятия, 
неправителствени организации и мозъчни тръстове, както и отделни европейци избраха 
„.eu“, за да отбележат своето присъствие в интернет. За повече информация натиснете 
ТУК  

 Пазарът на мляко и млечни продукти: Комисията предлага допълнителни 
мерки за подпомагане на сектора на мляко и млечни продукти 

След рязкото спадане на цените за мляко и млечни продукти напоследък, Мариан Фишер 
Боул, Комисар по селското стопанство и развитието на селските райони, на 15 януари 
2009 г. обеща да въведе нови мерки за подпомагане на пазара. Следващата седмица 
Комисията ще поднови възстановяванията при износ на масло, сирене, пълномаслено и 
обезмаслено мляко на прах. Когато през март се започне интервенционното изкупуване 
на масло и обезмаслено мляко на прах, Комисията възнамерява при необходимост чрез 

http://ec.europa.eu/news/culture/090114_1_bg.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/45&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/48&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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редовни търгове да купи повече от предварително установените количества. През 
ноември Комисията въведе отново частното складиране на масло, считано от 1 януари 
2009 г., включително за масло, произведено през декември. Това означава, че частното 
складиране е въведено по-рано от обикновено. За повече информация натиснете ТУК  
 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

 Второ издание на наградата на Европейския парламент за журналистика 

Наградата на Европейския парламент за журналистика ще бъде присъдена за втори път 
през октомври 2009 г. Тя ще бъде връчена на журналисти, които са отразявали важни 
европейски въпроси или са допринесли за по-доброто разбиране на европейските 
институции и/или политиките на ЕС. Наградата ще бъде присъдена в четири категории: 
печатни медии, радио, телевизия и интернет. Победителят във всяка категория ще получи 
5 000 евро. Срокът за кандидатстване е от 15 януари до 31 март 2009 г. включително.  
За повече информация ТУК  
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 
понеделник и вторник, 19-20 януари 2009 г. 
 
Комисия по бюджетен контрол 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по петиции 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по култура и образование 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по международна търговия 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по правни въпроси 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по регионално развитие 
Проект на дневен ред 
 
понеделник -  сряда, 19-21 януари 2009 г. 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/57&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-45533-012-01-03-901-20090107IPR45532-12-01-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+CONT-OJ-20080119-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PETI-OJ-20080119-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+LIBE-OJ-20090119-1+03+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+FEMM-OJ-20090119-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+CULT-OJ-20090119-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AGRI-OJ-20090119-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+INTA-OJ-20090119-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+JURI-OJ-20090119-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+REGI-OJ-20090119-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
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Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика  
Проект на дневен ред 
 
вторник и сряда, 20-21 януари 2009 г. 
 
Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по транспорт и туризъм 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по развитие 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Проект на дневен ред 
 
сряда и четвъртък, 21-22 януари 2009 г. 
 
Комисия по конституционни въпроси 
Проект на дневен ред  
 
Подкомисия по правата на човека 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по бюджетите 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по риболов 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Проект на дневен ред 
 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Проект на дневен ред 
 
 
Годишен график на заседанията  на ЕП през 2009 г.  
Информация за сесиите на ЕП  
Справка за заседанията на ЕП 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AFET-OJ-20090119-1+02+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ITRE-OJ-20090119-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ECON-OJ-20090120-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+TRAN-OJ-20090120-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+DEVE-OJ-20090120-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+EMPL-OJ-20080120-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+LIBE-OJ-20090120-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AFCO-OJ-20080121-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+DROI-OJ-20080121-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+BUDG-OJ-20090121-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PECH-OJ-20090121-1+02+DOC+WORD+V0//FR&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+IMCO-OJ-20090121-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ENVI-OJ-20090121-1+02+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+SEDE-OJ-20090121-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2009.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sce/server/internet/latest_news/sce_latest_news_01.jsp?open_level=0
http://www.europarl.europa.eu/activities/introduction/meetCal.do?language=BG
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Предстоящи събития в Съвета  
 

понеделник, 19 януари 2009 г.  

На 19 януари 2009 г. в Брюксел ще се проведе 2918-то  заседание на Съвета по 
земеделие и риболов. На заседанието ще бъде представена работната програма на 
чешкото председателство в съответните области. За повече информация натиснете ТУК  

 

вторник, 20 януари 2009 г.  

На 20 януари 2009 г. в Брюксел ще се проведе 2919-то заседание на Съвета по 
икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/. Ще бъде представена работната 
програма на председателството и ще бъдат обсъдени въпроси свързани с напредъка в 
изпълнение на решенията от декемврийския Европейски съвет, а също и финансовото 
положение и приложението на Европейския план за икономическо възстановяване. За 
повече информация натиснете ТУК  
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http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/105328.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/105347.pdf
mailto:eubulletin@parliament.bg
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