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Народно събрание 

Тема на седмицата 
 

Дебати в Европейския парламент относно резултатите от Европейския съвет и 
Словенското председателство 

 

На 24 юни 2008 г. се проведе извънредна 
сесия на ЕП в Брюксел, посветена на резултатите 
от Европейския съвет (проведен на 19 и 20 юни 
2008 г.), както и на дейността на Словенското 
председателство на ЕС. Депутатите обсъдиха 
ситуацията след отхвърлянето на Лисабонския 
договор от ирландските гласоподаватели, като 
призоваха за зачитане на резултатите от 
референдума, продължаване на ратификациите и 
мерки от страна на ЕС срещу покачването на цените, 
което безпокои европейските граждани. 

Словенско председателство на ЕС 

Говорейки относно резултатите от Европейския съвет (19–20 юни в Брюксел), 
словенският министър-председател Янез Янша изтъкна на първо място, че резултатът от 
ирландския референдум представлява криза по отношение комуникацията с гражданите. 
Според него е необходимо известно време за размисъл, като до октомврийската среща на 
върха трябва да бъде очертан изход от кризата. Словенският министър-председател даде 
подробности и по другите приоритетни теми, които са били обсъждани на срещата на високо 
равнище: борба срещу бедността в контекста на увеличаващите се цени на храните и на 
петрола; засилване на сигурността на европейските граждани; приемане до края на годината 
на енергийния пакет и пакета относно климатичните промени.  

Според г-н Янша равносметката на словенското председателство на ЕС е 
позитивна. В последните шест месеца Еврозоната беше разширена (с поканата за 
включване на Словакия миналата седмица), бяха премахнати едни от последните 
Шенгенски бариери, беше лансирана Европейската година на междукултурния диалог.  

Янез Янша заяви, че словенското председателство е особено гордо от 
осъществения пробив в няколко области, които са били обект на разгорещен дебат в 
продължение на месеци и години. Сред тях са постигането на споразумение относно 
либерализирането на енергийния пазар, общите стандарти за връщане на незаконни 
имигранти, споразумението за Галилео, както и потвърждаването на европейската 
перспектива пред Западните Балкани.  

Европейска комисия  

Председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу изтъкна, че Европейският съвет е 
постигнал широк консенсус за необходимостта ЕС да не бъде отклоняван от своята 
работа, докато междувременно се анализира резултатът от вота в Ирландия.  

Според него държавите членки са били разделени относно мерките срещу 
повишаването на цените на петрола и храните, като някои са призовавали за 
дългосрочни мерки, докато други са били за моментално оказване на подкрепа на нуждаещите 
се граждани. Според г-н Барозу между тези гледни точки не съществува противоречие.  

Той изрази също така задоволство, че Европейският съвет е подкрепил 
климатичния и енергийния пакет. Според неговото мнение тези пакети касаят от една 
страна бъдещето на планетата и околната среда, а от друга – енергийната сигурност. 
Европейският съвет е разгледал също така някои външнополитически въпроси, 
свързани със Западните Балкани и Средиземноморието.  

Дирекция „Европейски съюз” 
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Като цяло Жозе Мануел Барозу смята, че срещата на върха е била успешна, 
въпреки че се е състояла в труден момент. 

Говорители на основните политически групи 

От името на ЕНП-ЕД се изказа Хартмут Насауер (Германия), който смята, че 
ситуацията след ирландското "не" представлява "криза на общественото доверие към ЕС". 
Въпреки че "много различни мотивации са участвали при формирането на "не"-то, това 
определено е неуспех на системата" и според него "договор от международното право не 
подлежи на референдум". Въпреки това, ирландското "не" е наистина "не" на 
Европейския съюз. Г-н Насауер обвини за това основно Комисията, която според него си е 
създала "образ на институция от технократи". "Хората са все по-раздразнени. Те чувстват 
Брюксел като бавачка, като невидима, некомпетентна бюрокрация". В крайна сметка 
Хартмут Насауер призова за оставянето на по-голямо поле за действие на държавите 
членки и за по-силен "култ към субсидиарността". 

Мартин Шулц (ПЕС, Германия) каза, че изявлението на г-н Насауер 
представлява добър анализ на ситуацията в Европейската народна партия, която е с 
мнозинство в 21 държави членки и в ЕК. Според него резултатът от ирландския вот 
показва колко не само европейските институции, но и държавите членки са се 
отдалечили от гражданите. Като сериозно постижение на Словенското председателството 
на ЕС г-н Шулц отбеляза "вдигането на блокадата на Куба", което според него е полезен 
прецедент за партньорство в световната борба срещу климатичните промени. "Разбира, 
че Договорът трябва да бъде спасен", отбеляза Мартин Шулц, като добави, че са 
необходими мерки от страна на държавите членки за постигането на социално равенство 
в ЕС. "ЕС има достатъчно предприемачески дух – това, което липсва, са социални мерки", 
каза той, подчертавайки нуждата от действия срещу покачването на енергийните 
разходи. Възстановяването на доверието в Европа означава да се покаже на всички 
граждани, че те имат значение за Европейския съюз, заключи г-н Шулц. 

Греъм Уотсън (Великобритания) от името на АЛДЕ поздрави Словенското 
председателство за осъществения "солиден напредък", който според него включва 
разширяването на Шенгенския договор към десетте нови държави членки, постигането на 
политическо споразумение за Европол и изграждането на консенсус около директивата за 
връщане на незаконните имигранти. Г-н Уотсън поздрави председателството за неговия 
принос към работата по прегледа на общата селскостопанска политика, мерките за 
насърчаване на свободното движение на знания и дипломатическия напредък относно 
Западните Балкани.  Според него съществува широко разпространено загубване на 
илюзиите относно ЕС, като е необходимо – в светлината на ирландския референдум за 
Лисабонския договор – да се "запълни пропастта между управляващите и 
управляваните", чрез поставянето на преден план на "човешки" теми, като гражданското 
право и защитата срещу покачването на цените на храните. 

Моника Фрасони (Зелени/ЕСА, Италия) смята, че Словенското 
председателство е дало най-доброто от себе си, но въпреки това е било неспособно да 
представи нови гледни точки по отношение на енергията, Средиземноморието или Китай. 
Според нея Съветът е бил "твърде нерешителен" по отношение на италианската политика 
в областта на правосъдието, отпадъците и незаконната работа, като тя зададе въпроса 
"какво би се случило, ако страна кандидатка, а не Италия, приеме мерки, които 
превръщат имигрантите в престъпници?" Според г-жа Фрасони неуспехът на ЕС се дължи 
не на липса на солидарност, а на неуспеха да се даде общ отговор на общите проблеми, 
"да се открие европейска цел във всичко това", завърши тя. 

Допълнителна информация : 

Заключения от срещата на Европейския съвет в Брюксел на 19–20 юни 2008 г.   

Интернет страница на Словенското председателство (англ.)  
 
 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/BG/ec/101370.pdf
http://www.eu2008.si/en/
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

26 юни 2008 г. 

В отговор на поздравително писмо на 
председателя на НС Георги Пирински до 
Жозе Мануел Дурау Барозу по повод 
награждаването му с орден "Стара планина", 
председателят на Европейската комисия 
поздрави Народното събрание за 
ратифицирането на Договора от Лисабон. В 
писмото се изразява също така подкрепата на 
Комисията за приключване на процеса на 
реформи  в България. За повече информация 
натиснете ТУК  

 

27 юни 2008 г. 

Народното събрание прие на заседанието си на 27 юни 2008 г. Декларация за 
резултатите от проведената в София "Седмица на социалната политика", внесена от 
Донка Михайлова и група народни представители. Инициативата се състоя в периода 26–
30 май 2008 г. по инициатива на Министерството на труда и социалната политика, със 
съдействието на Европейската комисия и с финансовата помощ на Европейския социален 
фонд. За повече информация натиснете ТУК  

 

Годишна работна програма   

 
На 25 юни 2008 г., Комисията по околната среда и водите разгледа материалите 

и подкрепи представените от Министерския съвет позиции по т. 1–4 от 
Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2008 г.)  
 

♦ т. 1 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008) – Проект на Директива на Европейския парламент 
и Съвета за изменение на Директива 2003/87 ЕО с оглед подобряване и 
разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на 
Общността – СОМ (2008) 16 final.    

 
Предлаганата директива е част от законодателния пакет "Изменение на климата – 

енергетика" и цели да актуализира действащата в рамките на Общността Схема за 
търговия с емисии, с оглед постигането на поставената от Европейския съвет ключова цел 
за съкращаване с поне 20 % на парниковите газове до 2020 г. спрямо нивата през 1990 г. 
 

♦ т. 2 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008) – Проект на Решение на Европейския парламент и 
Съвета относно индивидуалните ангажименти на държавите членки  за намаляване 

Дирекция „Европейски съюз” 
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http://www.parliament.bg/?page=news&lng=bg&SType=show&id=1518
http://www.parliament.bg/?page=news&lng=bg&SType=show&id=1519
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=166
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емисиите на парникови газове в Общността до 2020 г. – СОМ (2008) 17 final   
(Околна среда). 

  
 Проектът на Решение на Европейския парламент и Съвета е част от предложения от 
Европейската комисия законодателен пакет "Изменение на климата – енергетика" и е 
резултат от поетия от ЕС ангажимент до 2020 г. да постигне намаление на емисиите на 
парникови газове с най-малко 20 % в сравнение с 1990 г. За да бъде постигнато това 
намаление, трябва да бъдат предприети допълнителни мерки за ограничаване на 
емисиите на парникови газове от източници, които не са включени в Схемата за търговия 
с емисии на ЕС. 
 

♦ т. 3 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008) – Проект на Директива на Европейския парламент 
и Съвета относно съхранението на въглероден двуокис в геоложки обекти и за 
изменение на Директиви на Съвета 85/337 ЕИО, 96/61 ЕО, Директиви 2000/60 ЕО, 
2001/80 ЕО, 2004/35 ЕО, 2006/12 ЕО и Регламент 1013/2006 ЕО – СОМ (2008) 18 
final (Околна среда). 

  
 Предложената от Европейската комисия Директива относно съхранението на 
въглероден диоксид в геоложки обекти е част от законодателния пакет "Изменение на 
климата – енергетика" и цели ограничаване на климатичните промени като отстранява 
съществуващите в действащото законодателство пречки и регулира дългосрочното 
задържане на въглероден диоксид в геоложки структури. 
 

♦ т. 4  от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008) –  предложението за Директива за насърчаване на 
използването на енергия от възобновяеми източници – COM(2008)19. 

 
Предложената от Европейската комисия Директива установява обща рамка за 

насърчаването на енергията от възобновяеми източници. Зададена е задължителна цел от 
20 % за общия дял в енергопотреблението от възобновяеми източници. Възобновяема 
енергия може да бъде използвана в секторите на електроенергетиката, 
отоплението/охлаждането и транспорта, но възприетият подход е да бъде оставена на 
държавите членки възможността да преценят какво да е участието на тези сектори в 
достигане на тяхната национална цел.  Поради бързото увеличение емисиите на парникови 
газове в транспортния сектор е зададена и задължителна цел за минимум 10 % по 
отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта, която трябва да 
се постигне от всяка държава членка до 2020 г.  

След провеждане на дискусия, Комисията по околната среда и водите одобри 
представената от Министерски съвет рамкова позиция, съгласно която България подкрепя 
като цяло предложението Директива за насърчаване на използването на енергия от 
възобновяеми източници. 

 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 27 юни 2008 г. Народното събрание прие на първо четенe Законопроект за 
изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (№ 802-01-
44/23.05.2008 г.), внесен от Министерския съвет.  

 
 
 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=166
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2170
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2170
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Документи на Европейската комисия 
Документи на ЕК получени в периода от 23 до 27 юни 2008 г. 
 
Конкуренция 
 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно прилагането на член 81, параграф 
3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта 
на въздушните превози – COM(2008)367 Досие на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ – Обща имиграционна политика за Европа: принципи, действия и 
инструменти – COM(2008)359 Досие на документа 

 
Предприятия и промишленост 
 

 Предложение за ДИРЕКТИВА …/…/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 
[…] относно седалката на водача на селскостопанските или горските колесни 
трактори – COM(2008)351 Досие на документа 

 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ – НАНОМАТЕРИАЛИТЕ ОТ 
ГЛЕДНА ТОЧКА НА РЕГУЛАТОРНАТА УРЕДБА – COM(2008)366 Досие на документа 

 
Развитие и отношения със страните от АКТ 
 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – Годишен 
доклад от 2008 г. относно политиките на Европейската общност за развитие и външно 
подпомагане и тяхното изпълнение през 2007 г. – COM(2008)379 Досие на документа 

 
Регионална политика 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА – Пети 
доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване – Растеж в 
регионите, растеж в Европа – COM(2008)371 Досие на документа 

 
Транспорт 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, алинея втора от Договора за ЕО относно общата позиция, приета от 
Съвета, във връзка с приемането на регламент относно отговорността на 
превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии – 
COM(2008)375 Досие на документа 

 
Търговия 
 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № .../... НА СЪВЕТА от […] относно защитата 
срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност – 
COM(2008)386 Досие на документа 
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Договор от Лисабон  
 
Появяват се съмнения дали Полша ще ратифицира Договора от Лисабон 
 

Полша се появява като нов потенциален проблем за ратифицирането 
на Лисабонския договор, като от кабинета на полския президент, който още 
не е ратифицирал договора твърдят, че европейското споразумение е мъртво 
след ирландския референдум, съобщи в началото на седмицата EUobserver. 

 
"Има много индикации, че Лисабонският договор днес вече не съществува в правен 

смисъл, тъй като една от европейските страни отхвърли ратификацията му", заяви в 
радиоинтервю в неделя президентския съветник Михал Камински.  

Депутатът от управляващата партия "Право и справедливост" Пршемислав 
Госиевски коментира по сходен начин: "Според мен като адвокат – ние сме пред същата 
ситуация както след Холандия и Франция... правилата за ратификация на Лисабонския 
договор еднозначно посочват, че след ирландското отхвърляне, той не е ратифициран". 

Полският парламент одобри договора през април, а на последната среща на ЕС 
премиера Доналд Туск призова ратификацията да продължи, но заяви, че "не отговаря" 
за решението на президента Лех Качински. 

Девет полски либерални и социалистически депутати призоваха в отворено писмо 
Качински да подпише Договора. Лидерът на социалистическата партия SLD Войчех 
Олейничак предупреди в неделните радио дебати, че президентът може да не 
ратифицира документа. 

 
Лондонски съд /High Court of Justice/ отхвърли искането за референдум по 
Лисабонския договор 

Милионерът Стюарт Уилър изгуби заведеното от него дело срещу 
правителството в Лондон за правото на референдум на британските 
граждани върху договора от Лисабон, съобщи вестник "Дневник".  

"Не намираме нищо в мотивите на ищеца, което да хвърля съмнение 
върху законността на акта на ратификация на договора от Лисабон, без 

провеждането на референдум", каза съдия Лорд Стивън Ричардс. Съдът отхвърли също и 
правото на Уилър за апел срещу решението на съда. "Ние не смятаме, че евентуален апел 
би имал шанс за успех". 

Британското правителство обеща да проведе референдум за приемането на 
Европейска конституция, но отстоява позицията, че тъй като новият договор не 
представлява конституция, достатъчно е единствено да бъде ратифициран от парламента. 

Уилър повтори, че ще отнесе иска си до Апелативния съд. 

  

 

Дирекция „Европейски съюз” 
7 

http://www.europe.bg/upload/docs/11_0__1662431_1_00.jpg
http://www.europe.bg/upload/docs/43_eu.jpg


Седмичен бюлетин Брой 7 
30 юни 2007 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

8 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
24 юни 2008 г. 
 

На 24 юни 2008 г. в Брюксел се проведе извънредна сесия на Европейския 
парламент, посветена на резултатите от Европейския съвет и на дейността на 
Словенското председателство на ЕС. Виж "Тема на броя" 
 
 
 На 24 юни 2008 г. Комисията по външни работи на Европейския парламент 
разгледа Доклад относно стратегическия документ на Комисията относно разширяването 
– 2007 г., в който се призовава 27-те държави членки да обмислят капацитета на 
общността за разширяване, преди да приема следващи молби за присъединяване. В 
документа, изработен от германския депутат от ЕНП-ЕД Елмар Брок, се казва, че трябва 
да се уважат и продължат вече поетите ангажименти към държавите-кандидатки 
от Западните Балкани. Хърватия, Турция и Македония имат статут на страни 
кандидатки. Албания, Сърбия, Черна Гора, Косово, Босна и Херцеговина също се надяват 
да започнат предприсъединителни преговори с ЕС. 

Според евродепутатите стратегията на ЕС за разширяване трябва да "поддържа 
баланса между геополитическите интереси на ЕС, влиянието на политическите процеси 
извън границите му, капацитета за разширяване, както и възможностите за справяне с 
бъдещите вътрешни и международни предизвикателства".  

ЕП подчертана, че капацитетът за интеграция на нови държави се състои от четири 
основни елемента – страните кандидатки да допринасят за способността на ЕС да 
изпълнява политическите си цели, а институционалната рамка трябва да остане 
ефективна и работеща. Предвижда се финансовите ресурси на ЕС да останат "достатъчни 
за осъществяване на политиката на социално и икономическо сближаване", а гражданите 
да бъдат добре информирани да последствията от присъединяването на нови страни.  
 
 
Черна гора иска да е готова за членство в ЕС до 2012 година, казва Джуканович  

На 23 юни 2008 г. – понеделник, премиерът Мило Джуканович потвърди пред 
Комисията по външна политика на Европейския парламент, че целта на Черна гора е 
да отговаря напълно на изискванията за членство в ЕС до 2012 година. Текст на 
интервюто с Джуканович  
 
Намаляване на емисиите от СО2 от леките автомобили  

Една от целите на ЕС е да намали емисиите на СО2 с 20 на сто до 2020 година. 
Един от основните източници на вредни емисии е сухопътният транспорт – близо 12 на 
сто от емисиите на СО2 в ЕС се дължат на леките автомобили. Въвеждането на екологични 
стандарти за новите автомобили става все по-актуална тема. Временната комисия по 
климатичните промени обсъди на 23 юни 2008 г. – понеделник, доклада на Guido 
Sacconi относно предложението за регламент за намаляване на емисиите от въглероден 
диоксид от леки превозни средства (т. 15 от ГРП на НС – 2007 г.) За повече информация 
натиснете ТУК  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-404.495+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-404.495+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/030-32551-189-07-28-903-20080624STO32550-2008-07-07-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/030-32551-189-07-28-903-20080624STO32550-2008-07-07-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-32733-168-06-25-911-20080616STO31715-2008-16-06-2008/default_bg.htm
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Допълнителна информация : 

Доклад относно предложението за регламент за определяне на стандарти за емисиите от 
нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства   
 
 
25 юни 2008 г. 
 
 На 25 юни 2008 г. Комисията по граждански свободи организира изслушване 
по легална имиграция и т.нар. синя карта. Дискусията е по повод предложението на 
Европейската комисия за социални условия за пребиваване на висококвалифицирани 
имигранти (т. 25 от ГРП на НС – 2007 г.) За повече информация натиснете ТУК  

  

 
Седмицата в Съвета  

23 и 24 юни 2008 г. 
 

На 23 и 24 юни 2008 г. в Люксембург се проведе 2881-ото 
заседание на Съвета по земеделие и рибарство. Съветът 
единодушно постигна политически споразумения относно 
създаването на система за предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, недокладван и нерегулиран 
риболов и относно разрешенията за риболовни дейности извън 

водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до тези води, както и за 
защита на уязвимите морски екосистеми в открито море.  

Съветът постигна политическо споразумение относно общата позиция за пускането 
на пазара на продукти за растителна защита (пестициди). Министрите на земеделието 
на страните – членки на ЕС предложиха да се забранят канцерогенните и токсични 
пестициди. Решението е част от предложенията за по-строг контрол върху употребата им 
в сектора. Ограничаването на употребата на пестициди ще доведе до по-качествена 
продукция, както и ще спомогне за по-усиленото проучване на алтернативи за по-
екологично производство. Ще се изисква от земеделците да проследяват и декларират 
употребата на пестициди в стопанствата си. 

Съветът проведе политически дебат относно законодателните предложения, 
произтичащи от здравния преглед на Общата селскостопанска политика (т. 10 от 
ГРП на НС – 2008 г.) Европейската комисия предлага нейното по-нататъшно 
модернизиране, опростяване и рационализиране, чрез премахване на оставащите 
ограничения за земеделските стопани, което да ги подпомогне да отговорят на растящото 
търсене на храни. Дебатът бе съсредоточен върху два въпроса, изготвени от 
Председателството. Единият е във връзка с предложението на Комисията относно по-
нататъшното премахване на обвързването между преките плащания и производството, а 
другият – във връзка с предложението за установяване на специфични мерки за подкрепа 
съгласно преработения член 69 от Регламент (EO) № 1782/2003. Повечето делегации 
приветстваха предложението за по-нататъшно премахване на обвързването, което  по 
тяхно мнение, е в духа на Реформата от 2003, осигурявайки необходимия тласък, който 
да позволи на фермерите да отговорят на пазарните сигнали. По отношение на 
специфичната подкрепа, предвидена в рамките на "преработения член 69" (нов член 68 в 
предложението), няколко делегации потвърдиха искането си това да става възможно по-
гъвкаво, така че всяка държава членка да може да избере как да насочи подкрепата по 
подходящ начин. Бъдещото френско председателство изрази намерението си да се заеме 
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с подготвителната работа, с цел постигането на политическо споразумение през ноември. 
За да направи това, тя ще проведе политически дебати по този въпрос на равнище на 
Съвета, съответно през юли и септември. Още по темата ТУК  

Съветът прие без дискусия регламент за установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски производители по отношение на схемата за подпомагане на 
памука, регламент относно  приемането на специфични мерки в областта на земеделието 
по отношение на малките острови в Егейско море и постигна политическо 
споразумение относно Директивата за опростяване на процедурите по вписване и 
публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област. 

Освен това, Съветът прие две решения във връзка с присъединяването на 
България и Румъния към Арбитражната конвенция и решение за създаване на обща рамка 
относно подбора и издаването на разрешителни за системите, предоставящи мобилни 
спътникови услуги (МСУ). За повече информация натиснете ТУК  

 
 
Новини от Европейската комисия 

Комисията лансира законодателната инициатива "Единно европейско небе II" за 
по-безопасни, екологичносъобразни и точни полети 

 На 25 юни 2008 г. Комисията прие втория пакет законодателни мерки относно 
Единно европейско небе II (т. 13 от ГРП на НС – 2008 г.) Тези предложения имат за цел 
допълнително да повишат безопасността, да намалят разходите и да съкратят 
закъсненията. На свой ред това е равнозначно на по-малък разход на гориво, така че 
авиокомпаниите ще могат да елиминират до 16 милиона тона CO2 емисии и да намалят 
годишните си разходи със сума в размер между два и три милиарда евро. Тази цялостна 
реформа на европейската система за управление на въздушното движение ще играе 
ключова роля сред мерките, които се предприемат за справяне с въздушния трафик, 
който се очаква да се удвои до 2020 г. От нея ще спечелят всички потребители — 
пътници, спедитори, военната или частната авиация. Пакетът ще доведе до откриване на 
допълнителни работни места в авиацията. Междувременно европейското производство на 
авиационно оборудване и техника ще се възползва от челната си позиция в областта на 
иновациите на технологията за управление на въздушното движение, т.е. системи, 
базирани на спътник, като Галилео, връзка за данни и др., което ще му даде конкурентно 
предимство на световните пазари. За повече информация натиснете ТУК  

Единно европейско небе – представяне за гражданите

"Мисли първо за малките!": Законодателен акт за малкия бизнес в Европа 

Малките и средни предприятия (МСП), тоест фирмите с 250 или по-малко 
служители, осигуряват най-много работни места в Европейския съюз. Те имат решаващо 
значение за бъдещето развитие, но много често се сблъскват с огромни бюрократични 
препятствия. Европейските МСП имат пълното право да бъдат по-ефективно подпомагани, 
за да реализират напълно своя потенциал за дългосрочно устойчиво развитие и 
създаване на повече работни места. За постигането на тази цел Европейската комисия 
оповести на 25 юни 2008 г. законодателен акт за малкия бизнес в Европа, който се 
основава на 10 ръководни принципа и с който се предлагат действия, които да бъдат 
предприети от Комисията и от държавите членки в областта на съответната политика. За 
повече информация натиснете ТУК  

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/101422.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1002&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/traffic_management/ses2/doc/citizen_summary/2008_06_25_ses2_citizen_summary_bg.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
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Доклад за публичните финанси на ЕС за 2008 г.  

Основното заключение в новия документ на Комисията за публичните финанси е, 
че няма място за задоволство по отношение на публичните финанси в ЕС. В доклада се 
подчертава, че въпреки видимото подобрение на бюджетните баланси през 2007 г. 
правителствата трябва да вземат незабавни мерки, ако искат да осигурят устойчиви 
финанси, дългосрочен икономически растеж и безпрепятствено развитие на еврото. Още 
се посочва, че правителствата на ЕС имат широко поле за действие. Докладът на 
Комисията за публичните финанси за 2008 г. призовава за цялостен подход към 
фискалната политика и по-конкретно за по-ефикасни държавни разходи и данъчно 
облагане с цел насърчаване на растежа и конкурентоспособността. За повече информация 
натиснете  ТУК  

България и Германия отбелязват напредък в прилагането на правилата за 
далекосъобщенията. ЕК прекрати процедура за нарушения срещу България 

Прилагането на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията  продължава да 
се подобрява в целия съюз. За първи път Европейската комисия прекрати процедура за 
нарушения срещу България, след като страната предприе мерки за гарантиране на 
независимостта на националните органи, отговорни за регулирането в областта на 
далекосъобщенията. Рамковата директива за далекосъобщенията на ЕС от 2002 г. изисква 
националните регулаторни органи да бъдат по закон и на практика независими. 
Комисията също приветства решение на германския Федерален административен съд, 
потвърждаващо правомощията, които германския регулатор на далекосъобщенията 
(Bundesnetzagentur) има в областта на пазара за терминиране в мобилна мрежа. По този 
начин регулаторните практики в Германия се привеждат в съответствие с правилата на ЕС 
за далекосъобщенията.  Съгласно директивата за достъп, която е част от правилата на ЕС 
за далекосъобщенията от 2002 г., националните регулаторни органи трябва да имат ясно 
определени правомощия да регулират и пазара по отношение на цените за терминиране в 
мобилна мрежа (цените, които операторите плащат помежду си за разговорите между 
техните мрежи). За повече информация натиснете ТУК  

Комисията призовава държавите членки да осигурят правилното прилагане на 
първия железопътен пакет  

Европейската комисия изпрати официално уведомителни писма до 24 държави 
членки относно неправилното прилагане на законодателството съгласно първия 
железопътен пакет. Като част от задължението си да следи за транспонирането на 
законодателството на ЕС в националните законодателства, Комисията установи 
неприлагане или неправилно прилагане на законодателството в Австрия, Белгия, 
България, Чешката република, Германия, Дания, Естония, Гърция, Испания, Финландия, 
Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Полша, Португалия, 
Румъния, Швеция, Словения, Словакия и Обединеното кралство. Създаването на 
обединен пазар за железопътен транспорт ще има ключово значение за неговата 
ефикасност и конкурентоспособност, и ще представлява допълнителна стъпка към 
осигуряване на устойчива мобилност в Европа. За повече информация натиснете ТУК

 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12804_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12804_en.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/080625_1_bg.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1018&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1031&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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Повторното използване на информация от публичния сектор — вече по-лесно 
във всички държави членки. "Достатъчно достъпно ли е то?" – пита Комисията в 
ново обществено обсъждане 

Публичната администрация създава, събира и предоставя големи количества 
информация, като например метеорологични и финансови данни, информация за пътното 
движение, туристическа информация или цифрови географски карти. Тази ценна 
информация от публичния сектор би могло да представлява основа за нови услуги със 
съответна добавена стойност, но често за фирмите и за отделни лица нейното повторно 
използване се оказва трудно достъпно. Директивата за информацията от публичния 
сектор, приета от ЕС в 2003 г., цели засилване на използването на такава информация в 
целия ЕС. Транспонирането на тази директива вече е изпълнено във всичките 27 държави 
– членки на ЕС, тъй като Европейската комисия неотдавна закри една водена по-рано 
процедура за нарушение срещу Белгия  (заради нетранспониране на директивата). 
Понастоящем Комисията извършва оценка на съответните национални правни документи, 
в подготовка за предстоящия преглед на директивата за информацията от публичния 
сектор, планиран да се проведе към края на 2008 г. За тази цел Комисията организира и 
публично обсъждане, което ще продължи до 31 юли 2008 г. За повече информация натиснете 
ТУК  

Декларация на заместник-председателя на Комисията г-н Баро относно 
международния ден срещу употребата и трафика на наркотици — 26 юни 2008 г.

По повод Международния ден срещу употребата и трафика на наркотици беше 
извършена оценка на международните усилия за борба срещу наркотиците.  Тази оценка 
беше извършена съгласно политическо споразумение в тази област, взето от държавите – 
членки на Обединените нации през 1998 г., по време на специална сесия на Генералната 
асамблея на ООН (UNGASS). Десет години по-късно, равносметката от тази оценка ще 
послужи за преосмисляне както на международните цели в борбата срещу наркотиците, 
така и политическите ангажименти, поети от държавите. В ролята си на глобален 
участник като Европейският съюз ще вземе участие в изготвянето на тази оценка.  По 
този случай заместник председателя на Комисията Жак Баро, който отговаря по 
въпросите на правосъдието, свободата и сигурността, направи декларация. За повече 
информация натиснете ТУК  
 

Регистър на Комисията за лобизма: време е да се запишете 

  На 23 юни 2008 г. Европейската комисия пусна в действие своя онлайн 
регистър за представителите на интереси. Приканват се да се регистрират всички 
представители на интереси, които дават своя принос за формулирането на политиките и 
вземат участие в процесите на вземане на решения на европейските институции. В 
процеса на регистрация от представителите на интереси се очаква да посочат определена 
информация, за да се подобри прозрачността на взаимоотношенията между лобитата и 
Комисията. За повече информация натиснете ТУК  
 

 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1017&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1019&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/988&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 

През седмицата ще се проведат заседания на политическите групи в подготовка на 
следващата пленарната сесия, която ще се проведе от 7 до 10 юли 2008 г. в 
Страсбург. По-важните теми на законодателните разисквания ще бъдат относно 
вътрешния пазар на природен газ, добавките в храните, общите правила за извършване 
на въздухоплавателни услуги, железопътните линии, включване на авиационните 
дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове и координиране 
на системите за социална сигурност. Проект на дневен ред на пленарната сесия
 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 

 

понеделник,  30 юни 2008 г. 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи е домакин на 
Кръгла маса – Европейски парламент – национални парламенти на тема Свобода 
и сигурност при интегрираното управление на границите на ЕС 
За повече информация натиснете ТУК  
 
 
Предстоящи събития в Съвета 

Франция поема председателството на Съвета на ЕС от 1 юли 2008 г. 

Президентът Никола Саркози все още се надява да прокара амбициозните си 
проекти, докато Франция е председател на ЕС, въпреки че Ирландия 
отхвърли Лисабонския договор, пише Франспрес. 

Саркози ще съсредоточи усилията си по време на председателството на ЕС, 
което започва от 1 юли, върху имиграцията, климатичните промени, 
отбранителната политика, Средиземноморския съюз, предава EUbusiness. Но 

Франция ще трябва да посвети много време и на институционалната криза, предизвикана 
от отказа на ирландците да одобрят Лисабонския договор. Европейските лидери помолиха 
ирландския премиел Брайън Коуен да представи през октомври най-добрите варианти за 
разрешаване на кризата. Междувременно Франция няма да се опитва да "препуска" с 
предложения.  

 

 
        Народно събрание 

     Дирекция "Европейски съюз" 
  eubulletin@parliament.bg
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http://www.europe.bg/upload/docs/10_sakrozy.jpg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AGENDA+20080707+0+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ECON-OJ-20080630-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20080620-1+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
mailto:eubulletin@parliament.bg
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