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Народно събрание 

Тема на седмицата 
 

Ханс-Герт Пьотеринг, Кофи Анан и Михаил Горбачов присъстваха на връчването 
на Световните енергийни награди 

Енергията да не се употребява "като че ли няма да има утре" (според 
израза на бившия секретар на ООН Кофи Анан), е ключовото послание от 
конференцията върху енергийната ефективност, провела се на 27 май 2008 г. в 
Европейския парламент в Брюксел. Предишния ден в пленарната зала на ЕП се 
състоя церемонията по връчването на 9-те Световни енергийни награди за 
проекти в областта на чистите и възобновяеми енергийни източници. 

"По-ефективното използване на енергия е нещо, което лесно можем да постигнем", 
изтъкна председателят на ЕП Hans Gert Pottering при откриването на Световната 
конференция за по-добро познаване и ефективност на енергията. Според него 
постигането на 20% увеличение на енергийната ефективност (една от основните цели на 
ЕС до 2020 г.) е напълно достижимо, и при това "без да има спад в благосъстоянието или 
производството". 

"Промяната на климата не е само екологичен въпрос", подчерта в своето изказване 
Кофи Анан. За него "това е всеобхватна заплаха", която поражда регионални 
конфликти, заплашва снабдяването с храна по света и превръща определени територии в 
неподходящи за обитаващите ги животни и за производството на храни. Според г-н Анан 
научният консенсус по темата става "не само по-пълен, но и по-алармиращ". И въпреки 
предупрежденията от някои учени, че сме "близо до точка, от която няма връщане", "ние 
продължаваме да използваме ресурсите по много неустойчив начин, като че ли няма да 
има утре". Бившият секретар на ООН предупреди, че ако продължаваме да употребяваме 
енергия с днешния ритъм, до 2020 г. ще се нуждаем от 50% повече енергия, за да 
посрещнем нуждите си. "Нека никой да не казва, че не можем да си позволим намаляване 
на емисиите", допълни той; "намаляването на емисиите сега ще струва много по-малко, 
отколкото по-късно да се плаща за последиците". 

"Зелената" гласност на Горбачов 

Носителят на Нобеловата награда за 1990 г. Михаил Горбачов, който също 
говори на конференцията, се позова на личния си опит - като млад човек, израснал в 
Ставропол, и като изгряваща звезда на Комунистическата партия - за да обясни как през 
годините е започнал все повече да осъзнава важността на климатичните промени, за да 
основе в крайна сметка международната организация "Зелен кръст" през 1993 г. 
Според него Европа трябва да се поучи от опита и грешките на СССР, където по време на 
гласността по средата на 80-те години "главната загриженост [на обществото] беше 
околната среда". 

Изразявайки недоволство от отношението на Запада към СССР през 80-те години, 
Михаил Горбачов предупреди, "че ще се изправим пред катастрофа", ако отношението 
към развиващите се страни е същото, каквото е било навремето към СССР". След като 
отбеляза, че според него днес "Русия се възражда", той призова за "ново споразумение 
между ЕС и Русия", тъй като "всеки път, когато сме близо до споразумение, нещо или 
някой застава на пътя".  

Гала вечер: знаменитости награждават екологични проекти  

Предишната вечер (26 май) пред повече от хиляда гости в пленарната зала на ЕП 
се проведоха Световните енергийни награди, в които участие взеха Ханс-Герт Пьотеринг, 

Дирекция „Европейски съюз” 
2 



Седмичен бюлетин Брой 3 
2 юни 2008 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

3 

Жозе Мануел Барозу, Янез Янша, Кофи Анан и Михаил Горбачов. Дион Уоруик, Дзукеро и 
Аланис Морисет бяха сред изпълнителите на церемонията. 

Наградите, които се връчват на местни и регионални проекти, които допринасят за 
пестенето на енергия, опазване на околната среда или снабдяването с основни ресурси 
като вода или електричество на отдалечени и бедни общности, бяха спечелени от 
следните кандидати (от общо 853 участника от 109 страни): 

Въздух: Австрия (Fronius International GmbH: транспорт без въглероден двуокис); 
Вода: Мозамбик (Helvetas: снабдяване с вода); 
Огън: Испания (Solar Millennium AG: проект Andasol за централа за слънчева 
енергия); 
Земя: Перу (Ciudad Saludable: програма за управление на преработката на твърди 
отпадъци в град Cahuaz); 
Младеж: Южна Африка (проект Andasol за централа за слънчева енергия: 
Младите хора срещу климатичните промени). 

След гласуване от страна на гостите на събитието, Световната енергийна 
награда беше присъдена на проекта от Австрия. 

Допълнителна информация:  

Интернет страница на Световните енергийни награди  

Държавници и звезди на наградата за "чиста" енергия в Парламента   

Интернет страница на Европейската комисия по темата    

 

Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
27 май 2008 г. 

Председателят на Народното събрание Георги Пирински  се срещна с Валери 
Жискар д`Естен, бивш френски президент и бивш председател на Европейския конвент 
за бъдещето на Европа. В разговора участваха заместник-председателите на Народното 
събрание Любен Корнезов, Камелия Касабова, Юнал Лютфи и Анастасия Мозер, 
председателят на Комисията по европейските въпроси Младен Червеняков и 
председателят на Комисията по външна политика Соломон Паси. За повече информация 
натиснете ТУК 
 
29 май 2008 г. 

Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна с норвежка 
парламентарна делегация, водена от председателя на Стортингета Турбьорн Ягланд. 
Делегацията, в която е и Инге Льонинг, председател на Долната Камара (Лагтингет) на 
парламента на Норвегия, е на официално посещение в България по покана на 
председателя на Народното събрание. Това е първата визита на председател на 
парламента на Кралство Норвегия в България. За повече информация натиснете ТУК  

Председателят на Комисията по отбрана Ангел Найденов и други членове на 
Комисията се срещнаха с делегация, водена от председателя на парламента (Стортингет) 
на Кралство Норвегия Турбьорн Ягланд  

http://www.energyglobe.com/en/energy-globe-award/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/051-29872-156-06-23-909-20080526STO29847-2008-04-06-2008/default_bg.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.html
http://www.parliament.bg/?page=news&lng=bg&SType=show&id=1494
http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1496
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Председателят на Комисията по външна политика Соломон Паси и други членове 
на Комисията се срещнаха с делегация, водена от председателя на парламента 
(Стортингет) на Кралство Норвегия Турбьорн Ягланд. 

Годишна работна програма  

 
През изминалата седмица в постоянните комисии на НС бяха получени внесените 

от Министерски съвет материали по следните точки от годишните работни програми на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2007 г. и 2008 г.: 

 
 Годишна работна програма 2008 

т. 1 - Директива за изменение на Директива 2003/87/ЕО, установяваща схема за 
търговия с емисии на парникови газове - COM (2008) 16. Досие на документа  

т. 2 - Решение на Европейския парламент и на Съвета относно ангажиментите на 
държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове с цел 
изпълнение на ангажиментите, поети от Общността за намаляване на емисиите на 
парникови газове до 2020 г. - COM (2008) 17. Досие на документа  

т. 3 - Директива за геоложкото складиране на СО - COM (2008) 18. Досие на документа   

т. 4 - Директива за насърчаване на употребата на енергия от възобновяеми източници - 
COM (2008) 19. Досие на документа   

Годишна работна програма 2007  

т. 24 - Проект на Директива за обща рамка относно трудовата миграция. Досие на 
документа  

т. 25 - Проект на Директива относно условията за влизане и пребиваване на 
висококвалифицирани работници. Досие на документа  

т. 33 - Проект на Директива относно мерки за завършване на вътрешния пазар на 
електричество и газ. 

Забележка: По тази точка от ГРП на НС за 2007 г. Комисията е  предложила пет проекта: 

- Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на 
Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия 
Досие на документа; 

- Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на 
Директива 2003/55/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ 
Досие на документа; 

- Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаването 
на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори Досие на документа; 

- Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение 
на Регламент (ЕО) № 1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за 
трансграничен обмен на електроенергия Досие на документа ; 

- Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение 
на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп до газопреносни мрежи 
Досие на документа. 

т. 42 - Проект на Директива за изменение на Директива 96/26/ЕО и на Директива 
98/76/ЕО за условията за достъп до професията "автомобилен превозвач" за превоз на 
пътници и товари. Досие на документа  

т. 48 -  Проект на Директива за обществени поръчки в областта на отбраната и 
сигурността. Досие на документа  

http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2008&lng=bg
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1294
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1282
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1284
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1311
http://www.parliament.bg/?page=eu&s=wp2007&lng=bg
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1018
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1018
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1018
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=881
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=882
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=896
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=890
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=888
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=565
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1186


Седмичен бюлетин Брой 3 
2 юни 2008 

 

Народно събрание 

т. 53 - Проект на Директива за модернизация на ДДС законодателството във връзка с 
облагане доставките на финансови и застрахователни услуги. Досие на документа  

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

 
На 29 май 2008г Комисията по 

европейските въпроси прие на първо четене 
следните законопроекти : 

 
 Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (№ 854-
01-44/8.05.2008 г.), внесен от народния 
представител Борислав Китов  

 
 Законопроект  за изменение и 
допълнение на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина (№ 802-01-42/17.05.2008 г.), внесен от 
Министерския съвет.  

 
 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства 

(№ 802-01-43/19.05.2008 г.), внесен от Министерския съвет. Законопроектът е 
свързан с Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъци от 
миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО.  

 
 Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското 
корабоплаване (№ 802-01-44/23.05.2008 г.), внесен от Министерския съвет.  
Законопроектът е свързан с чл.39 на Договора за създаване на ЕО  и решение на 
Съда на ЕО по дело С-89/07. 

 
Законопроектът за ратифициране на Конвенцията за определяне на Устава на 

Европейските училища № 802-02-17, внесен от Министерски съвет на 26.05.2008 г. бе 
разгледан на първо четене от Комисията по европейските въпроси и от Комисията 
по външните работи на 29 май 2008 г. Конвенцията регламентира структурата, 
организацията, управлението и функционирането на системата на Европейските училища. 
Системата на Европейските училища е създадена през 1957 г., с цел съвместното 
образование на децата на служителите в европейските институции. 

Законопроектът предстои да бъде разгледан от водещата комисия - Комисията по 
образованието и науката на 4 май 2008 г. 

 
 
На 29 май 2008 г. Комисията по здравеопазването  прие на първо четене 

Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина (№ 802-01-42/17.05.2008 г.), внесен от Министерския съвет. 
Законопроектът е свързан с разпоредби на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, 
Регламент № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична 
употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 
2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004, с разпоредби 
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1155
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.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2152
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2152
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2164
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2165
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2170
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=158
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=158
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=163
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=163
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=164
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2164
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на чл. 43 и 56 от Договора за създаване на ЕО и решение на Съда на ЕО по дело 
С-112/02.  

 
Народният представител и председател на комисията доц. Борислав Китов оттегли 

внесения от него Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина (№ 854-01-44/8.05.2008г), тъй като 
предложенията му, които са свързани с разпоредби на чл. 43 и 56 от Договора за 
създаване на ЕО, се съдържат в законопроекта,внесен от Министерския съвет. 
 
  На 29 май 2008 г. Комисията по транспорт и съобщения прие на първо четене 
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското 
въздухоплаване (№ 802 - 01 – 39/24. 04. 2008 г.) внесен от Министерския съвет. 
Предлаганите изменения и допълнения в действащия Закон са свързани с необходимостта 
от приемането на национални мерки, необходими за прилагането на няколко европейски 
регламента: Регламент 2320/2002 на Европейския парламент и Съвета относно създаване 
на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване, Регламент 1217/2003 
за определяне на общи спецификации за национални програми за контрол на качеството 
на сигурността на гражданското въздухоплаване и Регламент 1107/2006 на Европейския 
парламент и Съвета относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена 
подвижност при пътувания с въздушен транспорт. Някои от промените са съобразени с 
изискванията на Директива 91/670 ЕИО на Съвета относно взаимното приемане на 
лицензите на персонала за упражняваен на футкции в гражданската авиация и Директива 
2005/36 ЕО на Европейския парламент и Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации.   
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Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 26  до 30 май 2008 г. 

кономически и финансови въпроси  

ТА съгласно член 122, параграф 2 от Договора 

 

И

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕ
за приемане от страна на Словакия на единната валута на 1 януари 2009 г. - 
COM(2008)249 от 07.05.2008 г. Досие на документа   

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 
И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - ИПС@10: успехи и предизвикателства след 
10 години Икономически и паричен съюз - COM(2008)238 от 07.05.2008 г.  Досие 
на документа  

 
Предприятия и промишленост  

Т НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА  Предложение за РЕГЛАМЕН
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ - COM(2008)311 от 23.05.2008 г. Досие на документа   

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
регламентираните обозначения на двуколесните или триколесните моторни 
превозни средства - COM(2008)318 от 26.05.2008 г. Досие на документа   

http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2152
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=172
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2148
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2148
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1591
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1598
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1598
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1598
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1592
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1597
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 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на 
моторните превозни средства - COM(2008)316 от 23.05.2008 г. Досие на документа   

 

Регионална политика  

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ относно резултатите от преговорите във връзка със стратегиите и 
програмите на политиката на сближаване за програмния период 2007-2013 г. - 
COM(2008)301 от 14.05.2008 г. Досие на документа   

Рибарство и морско дело  

 ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА КЪМ СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията за 
провеждане на преговори за изработване на международен правнообвързващ 
инструмент за мерки на държавния пристанищен контрол за предотвратяването, 
възпирането и премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов 
- COM(2008)333 от 28.05.2008 г. Досие на документа   

Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности  

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на държавите-членки да 
ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията относно условията 
на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда 
(Конвенция № 188) - COM(2008)320 от 27.05.2008 г. Досие на документа   

 
 
 
Договор от Лисабон  
 
На 29 май 2008 г. Люксембург ратифицира Лисабонския договор. Люксембург 
стана 15-тата държава-член на ЕС, одобрила Лисабонския договор. Парламентът на 
страната ратифицира новия европейски договор с гласовете на 47 депутати от общо 51. 
Председателят на ЕК Жозе Мануел Дурао Барозо поздрави Люсксембург за 
ратификацията. Договорът от Лисабон ще влезе в сила при одобрението на 27-те страни-
членки. Предстои референдум в Ирландия на 12 юни. 

Повече информация за процеса на ратификация в държавите членки може да 
намерите ТУК  
 
Интернет страница на Съвета на ЕС  
Интернет страница за Лисабонския договор  

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1600
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1595
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1599
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1596
http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=1296&lang=en&mode=g
http://www.unizar.es/euroconstitucion/Treaties/Treaty_Lisbon_Rat.htm
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Новини от Европейските институции 

Събития от изминалата седмица в Европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
Европейският парламент събра заедно представители на Косово и Сърбия  

Първата среща между 
депутати от Сърбия и Косово на 
международен форум се състоя на 26 
и 27 май 2008 г. - понеделник и 
вторник, в Европейския парламент в 
Брюксел. Това стана по време на 
Съвместната парламентарна среща 
(СПС) върху Западните Балкани, в 
която участваха депутати от ЕП и от 
националните парламенти от цяла 
Европа. За повече информация 
натиснете ТУК  

 

 

През изминалата седмица евродепутатите работиха в парламентарните 
комисии и в политическите групи, подготвяйки следващата пленарна сесия, 
която ще се проведе на 4 и 5 юни 2008 г. в Страсбург. 

26 май 2008 г. 
 

На заседание на Делегацията за връзки със страните от Югоизточна Европа 
бяха обсъдени въпроси, свързани с европейската интеграция на страните от региона. За 
повече информация натиснете ТУК  

26 май 2008 г.  

Заседание на Комисията по конституционни въпроси. За повече информация 
натиснете ТУК  

26-27 май 2008 г.  

 Заседание на Комисията по петиции. За повече информация натиснете ТУК  

26-28 май 2008 г.  

 Заседание на Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на 
храните. За повече информация натиснете  ТУК  
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/002-29877-147-05-22-901-20080526STO29857-2008-26-05-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-29860-147-05-22-903-20080526IPR29845-26-05-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/009-29924-147-05-22-901-20080526IPR29923-26-05-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-29914-147-05-22-909-20080526IPR29913-26-05-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/066-29896-147-05-22-911-20080526IPR29894-26-05-2008-2008-false/default_bg.htm
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28 май 2008 г. 

 Заседание на Комисията по външни работи. За повече информация натиснете 
ТУК  

27-28 май 2008 г.  

 На заседание на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
бяха обсъдени и гласувани три от докладите относно мерки за завършване на 
вътрешния пазар на електричество и газ (т. 33 от ГРП на НС 2007 г.) За повече 
информация натиснете ТУК 

Проектодоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условия за достъп до 
газопреносни мрежи ТУК  

28-29 май 2008 г.  

Заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи. За повече информация натиснете ТУК  

28 май 2008 г.  

Заседание на Комисията по транспорт и туризъм. За повече информация 
натиснете ТУК  

 

Седмицата в Съвета  

26 – 27 май 2008 г. 

 На 26 и 27 май 2007 г. в Брюксел се проведе заседание на Съвета по общи 
въпроси и външни отношения. Министрите на страните-членки на Европейския съюз 
гласуваха мандат за преговори с Русия за сключването на нов договор за партньорство и 
сътрудничество. Бяха разгледани въпроси, свързани с развитието на Европейската 
политика за сигурност и отбрана, хода на преговорите със Световната търговска 
организация и Европейските икономически споразумения. Повече информация за Съвета 
по общи въпроси и по външни отношения . 
 

29 - 30 май 2008 г. 

На 29 и 30 май 2008 г. в Брюксел се проведе 2871-то заседание на Съвета по 
конкурентоспособност. Приети бяха заключения относно конкурентоспособността на 
европейската промишленост и иновациите, по-доброто управление чрез предприемане на  
мерки за намаляването на административните тежести и опростяване на 
законодателството, както и няколко заключения по различни въпроси от областта на 
изследванията. За повече информация натиснете ТУК  

 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-29928-148-05-22-903-20080526IPR29927-27-05-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-30247-148-05-22-909-20080528IPR30246-27-05-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-402.501+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-29953-149-05-22-902-20080526IPR29952-28-05-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/062-29926-149-05-22-910-20080526IPR29925-28-05-2008-2008-false/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100673.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100674.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/100792.pdf
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Новини от Европейската комисия 

Комисията предлага допълнително намаляване на бюрокрацията в областта на 
строителните продукти 

   За да се подобри функционирането на вътрешния пазар за строителни продукти 
на 26 май 2008 г. Европейската комисия предложи „Директивата за строителните 
продукти“ (89/106/ЕИО) да бъде заменена с нов регламент, предназначен да премахне 
все още съществуващите регулаторни и технически препятствия пред свободното 
движение на строителни продукти в Европейското икономическо пространство. Макар че 
на него се падат 15% от добавената стойност, създадена от производството в ЕС, делът 
на строителния сектор във вътрешнообщностната търговия  е само 5%, което е знак за 
относителната му затвореност в сравнение с другите сектори за производство на 
промишлени изделия. Понятието „строителни продукти“ включва повече от 40 вида 
продукти като врати, термоизолиращи продукти, цимент, покривни продукти или тухли. 
Целта на предложението е да се въведе „общ технически език“, чрез който да се описват 
експлоатационните характеристики на всички тези продукти, като това доведе до 
опростяване и изясняване на настоящото състояние на нещата. Нов елемент е и 
изясняването на процедурите, които водят до маркировката „CE“, като същевременно се 
предвижда необходимото, за да бъде придружаващата продукта декларация за 
експлоатационни характеристики точна и надеждна. В предложението също така са 
включени специфични мерки, които да улеснят функционирането на 
микропредприятията. За повече информация натиснете ТУК  

Насърчаване на Европейски единен пазар на труда за изследователите: 
Комисията предлага ново партньорство на държавите-членки 

   В своето съобщение „Успешни кариери и повишена мобилност: европейско 
партньорство за изследователи“, Европейската комисия търси партньорство с държавите-
членки, с което да осигури човешките ресурси, необходими за поддържането и 
укрепването на научния и технологичен принос в една основана на знанието европейска 
икономика. Европа е изправена пред демографски предизвикателства и растяща 
конкуренция в световен мащаб за привличане на най-надарените таланти.  Целта на 
партньорството е да се хармонизират и съсредоточат усилията на отделните държави-
членки. Съвместни приоритетни действия следва да превърнат ЕС в по-привлекателно 
място за изследователите и да им позволят по-голяма мобилност между отделните страни 
и институции, както и между академичните среди и частния сектор. Ключови области за 
действие са редовното обявяване на процедури по набиране, посрещане на нуждите на 
пътуващите изследователи по отношение на социалното и пенсионно осигуряване, 
осигуряването на добри условия за труд и гарантиране, че изследователите притежават 
съответната подготовка и умения. За повече информация натиснете ТУК 

Неограничен източник на интернет адреси се предвижда да бъде достъпен в 
Европа до 2010 година 

   Нарастващото търсене на интернет-базирани услуги означава, че ако не бъдат 
предприети необходимите действия, не би имало достатъчно адреси, които да 
обезпечават този очакван растеж. Насърчаването на потребителите и доставчиците на 
интернет да приемат най-новия интернет протокол (IP 6-та версия или IPv6) ще обезпечи 
огромно увеличение на пространството от адреси, почти по същия начин, както 
удължаването на телефонните номера през 20-ти век. На 27 май 2008 г. Европейската 
комисия постави пред Европа целта 25 % от европейската индустрия, публична власт и 
домакинства да използват IPv6 до 2010 г., призовавайки към съвместни действия на 
европейско равнище, за подготовка на всички участници за навременна, ефективна 
промяна, за да се избегнат допълнителни разходи за потребителите, както и да се даде 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/795&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/802&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
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на новаторските европейски дружества предимство в конкуренцията. За повече 
информация натиснете ТУК  

Електронната самоличност: лесен достъп до публичните услуги в цялата 
Европейска общност 

   На 30 май 2008 г. Европейската комисия направи обществено достояние пилотен 
проект за гарантиране на трансграничното признаване на националните системи за 
електронна самоличност и за осигуряване на лесен достъп до публичните услуги в 13 
държави-членки. В ЕС около 30 милиона национални карти за електронна самоличност са 
ползвани от гражданите за достъп до различни публични услуги като възстановяване на 
здравни разходи, изплащане на помощи за безработни или попълване на данъчни 
декларации. Проектът на Комисията ще позволи на гражданите на ЕС да доказват своята 
самоличност и да ползват националните системи за електронна самоличност (пароли, 
лични карти, ПИН кодове и други) навсякъде в ЕС, а не само в собствената им страна. 
Планът предвижда тези системи да се обединят и свържат, без да се заместват вече 
съществуващите. Проектът ще трае три години и ще получи 10 милиона EUR от 
Европейската комисия и още толкова от участващите партньори. За повече информация 
натиснете ТУК  

Европейска комисия: Политическа декларация предлага съществени промени в 
режимите за управление на рибарството за 2009 г. 

   Европейската комисия публикува на 30 май 2008 г. годишната си политическа 
декларация относно възможностите за риболов през 2009 г., в която се изяснява 
подходът, който тя възнамерява да приложи при установяването на общия допустим улов 
(ОДУ) и ограниченията на риболовното усилие за идната година. Съобщението 
подчертава, че след реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПР) от 
2002 г. няма конкретен напредък. Най-вече ОДУ винаги се определят на равнище много 
над тези, които научните експертизи препоръчват за възстановяване на подложените на 
прекомерен риболов запаси, а системата на дните в морето не е ефективна за 
ограничаването на риболовното усилие. В резултат на това 88 % от запасите на ЕС са 
предмет на свръхулов, докато средното за света е само 25 %. Въпреки съществените 
усилия състоянието на ресурсите като цяло не се е подобрило от 2003 г. насам. Затова 
Комисията предлага по-гъвкав подход при изменяне на ОДУ от година на година, за да 
може от една страна да се вземат по-ефективни възстановителни мерки за прекомерно 
експлоатираните запаси, а от друга страна да има по-големи ползи за рибарите, когато 
запасите са в период на възстановяване. Освен това Комисията предлага управлението 
на риболовното усилие да премине на система на база киловат дни, която ще се 
контролира по-лесно и ще се прилага по-гъвкаво. Държавите-членки и заинтересованите 
страни се приканват до 30 юни да представят своите становища относно този подход. За 
повече информация натиснете ТУК 

 

Предстоящи събития в Европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

Предстоящата пленарна сесия на Европейския парламент ще се проведе 
на 4 и 5 юни 2008 г. – сряда и четвъртък, в Брюксел. Сесията ще бъде открита на 
4 юни в 15.00 местно време. 
Окончателен проект на дневен ред на пленарната сесия    

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/803&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/824&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/828&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AGENDA+20080604+0+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
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 Западни Балкани и енергийна сигурност: външнополитически приоритети 
на ЕС за 2008 г. Европейският парламент подчертава в своя доклад, че Договорът 
от Лисабон подобрява съществено външната политика на ЕС и неговата роля в 
международните отношения, като същевременно е необходим засилен 
парламентарен контрол в тази област. Други акценти в доклада са Западните 
Балкани, Балтийско и Черно море и енергийната сигурност. 

Доклад на Комисията по външни работи   

 Преглед на Европейската политика за сигурност и отбрана. Учредяване на 
Европейски граждански корпус за управление на кризи и предотвратяване на 
конфликти, съставяне на Бяла книга за изпълнението на Европейската стратегия 
за сигурност, както и продължаващите проблеми с оръжейния износ от ЕС са 
основните теми в доклада, който ще бъде гласуван от ЕП на 5 юни. 

Доклад на Комисията по външни работи  

 Хранителна хигиена: високи нива на безопасност и по-голяма гъвкавост за 
предприятията. Докладът относно хигиената на храните се стреми да гарантира 
възможно най-високо ниво на безопасност, като същевременно дава възможност за 
гъвкавост - особено при микропредприятията - при въвеждането на HACCP (анализ 
на опасностите и контрола в критични точки), система, която гарантира и 
контролира прилагането на правилата на ЕС за хигиена на храните. 

 
Доклад на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните   

 Правила за достъп до пазара на автобусни услуги. Предложените изменения в 
регламента за достъп до пазара на автобусни услуги целят опростяването на 
законодателната рамка и намаляването на административната тежест. ЕП ще 
гласува доклада на 5 юни. 

Доклад на Комисията по транспорт и туризъм   

 ЕП ще гласува резолюция по повод положението в Грузия. Депутатите ще 
гласуват на 5 юни резолюция по повод положението в Грузия и растящото 
напрежение и инцидентите между Грузия и Русия в сепаратистките области 
Абхазия и Южна Осетия, както и с оглед на проведените на 22 май в страната 
парламентарни избори. 

Разискване в ЕП относно влошаване на ситуацията в Грузия, проведено на 7 май 2008 г.   

Външни отношения на ЕС с Грузия (сайт на ЕК)   

На 4 юни Комисията ще отговори на въпрос на Anna Záborská (ЕНП-ЕД, Словакия) 
относно принудителната проституция и трафика на жени с цел сексуална 
експлоатация по време на започващото през юни 2008 г. европейско първенство по 
футбол. След устния отговор на Комисията ЕП ще проведе разискване по темата. 

На 4 юни Съвета и Комисията ще направят изявления по повод срещата на 
високо равнище ЕС/САЩ.  

На 5 юни ще има изявление на Комисията относно процеса от Барселона и 
Средиземноморския съюз, което ще бъде последвано от дебат на депутатите. 

На 4 юни ще бъде обсъден докладът на Helmuth Markov (ЕОЛ/СЗЛ, Германия) 
върху общите тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 
декември 2011 г. Докладът ще бъде гласуван на 5 юни. 

На 5 юни ще бъде гласуван и докладът на Marie-Hélène Aubert (Зелени/ЕСА, 
Франция) върху системата на ЕС за борба с незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0189&language=BG&mode=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0186&language=BG&mode=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0143&language=BG&mode=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0037&language=BG&mode=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080507+ITEM-012+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://ec.europa.eu/external_relations/georgia/index_en.htm
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Предстоящи събития в Съвета  
 
сряда,  3 юни 2008 г. 
 

В Люксембург ще се проведе 2872-то заседание на Съвета по икономически и 
финансови въпроси. За повече информация натиснете ТУК  
Повече информация по точките от дневния ред може да намерите ТУК  
 
сряда и четвъртък, 4 и 5 юни 2008 г. 
  

В Люксембург ще се проведе заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни 
работи.  
 
четвъртък, 5 юни 2008 г.  
 

В Люксембург ще се проведе 2874-то заседание на Съвета по околна среда.  
 
петък, 6 юни 2008 г. 
 

В Люксембург ще се проведе 2875-то заседание на Съвета по транспорт, 
телекомуникации и енергетика. За повече информация натиснете ТУК  

 
 
 
 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/100731.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/100763.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/100720.pdf
mailto:eubulletin@parliament.bg
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