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Тема на седмицата 
 

ЕКОФИН даде положителна оценка на българската конвергентна програма 

 
Министърът на финансите Пламен Орешарски участва 

в поредното заседание на Съвета на ЕС по икономически и 
финансови въпроси /ЕКОФИН/, което се проведе в 
Брюксел. В съответствие със заключенията на Европейския 
съвет от декември 2008 г., Съветът обсъди и достигна до 
политическо споразумение по намалените ставки на ДДС. 
Министрите изразиха съгласие, че използването на намалени 
ставки може да има  и положителни, и отрицателни ефекти. 
Преди използването им трябва да се анализира възможността 

за използването на по-ефективни инструменти и решения. Беше решено предложената от 
Европейската комисия промяна на обхвата на намалените ставки да бъде ограничена до 
даването на възможност на държавите-членки да имат право да прилагат за постоянно 
намалени ставки за ограничен брой от някои категории трудоемки и местно предоставяни 
услуги, както и в други специфични случаи, които не влияят на функционирането на 
Единния пазар. В съвместна декларация към политическото споразумение България, 
Германия, Дания, Литва и Естония призоваха останалите държави-членки на ЕС да се 
въздържат от използването на намалени ставки на ДДС, тъй като те водят до намаляване 
на данъчната основа, изкуствено преразпределение на заетост, без да създават нови 
работни места, и увеличават административната тежест за икономическите оператори и 
държавната администрация. Страните по декларацията потвърдиха намерението си да не 
се възползват от възможността да прилагат намалени ставки на ДДС. На брифинг за 
журналисти след заседанието министърът на финансите припомни, че последователната 
позиция на страната винаги е била в подкрепа на прилагането на единна стандартна 
ставка на ДДС, като гаранция за постигане на неутралност и избягване на икономически 
изкривявания. Пламен Орешарски заяви още, че общият данъчен климат в страната е 
благоприятен, като единната ставка по ДДС е съчетана с ниски ставки по преките данъци. 
За повече информация натиснете ТУК  
Източник: Страница на Министерство на финансите на Р България  
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
Среща на председателя на Народното събрание Георги Пирински с министъра на 
вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич 
 
  Председателят на Народното събрание 
Георги Пирински прие на 11 март 2009 г. 
заместник министър-председателя и министър 
на вътрешните работи на Република Сърбия 
Ивица Дачич. На разговора присъства и 
министърът на вътрешните работи на 
Република България Михаил Миков. Обсъдени 
бяха отношенията между България и Сърбия, 
като бе акцентирано върху взаимодействието 
между вътрешните министерства, полицейското 
сътрудничество, както и участието на двете 
страни в регионални инициативи в областта на 
борбата с организираната пристъпност, правосъдието и вътрешните работи. Георги 
Пирински подчерта, че процесът на стабилизирането на региона и европейската му 
перспектива е обща цел, която изисква активно и ангажирано взаимодействие между 
институциите на всички държави. Той акцентира върху парламентарния принос в тази 
насока и отбеляза, че българският парламент е домакин на Регионалния секретариат за 
парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа. 
 Сръбският вътрешен министър отбеляза, че за присъединяването на страната му 
към Европейския съюз изключително важни са не само подкрепата на България, но и 
натрупаният ценен опит на страната ни в този процес. В отговор председателят на 
Народното събрание потвърди готовност за подобна подкрепа, както и воля за 
ползотворно партньорство във всички области от взаимен интерес. За повече информация 
натиснете ТУК 
 
 

Предстоящи събития  
 
19 март 2009 г. 
 

 Среща на председателя на Народното събрание Георги Пирински с председателя 
на парламента на Република Естония Ене Ергма  

 
 Среща на Комисията по външна политика с председателя на парламента на 
Република Естония Ене Ергма  

 
 Среща на Комисията по здравеопазване с директор Публично здравеопазване в 
Генерална дирекция Здраве и потребители на Европейската комисия Андржей Рийс 
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Законопроекти свързани с правото на ЕС 
На свое заседание на 11 март 2009 г. Комисията вътрешна сигурност и 

обществен ред прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на 
Закон за чужденците, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 6.03.2009 г. В 
законопроекта са отразени изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 
13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за 
гражданите на трети страни и на Директива 2008/115/ЕО относно общите стандарти и 
процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконнопребиваващи 
граждани на трети страни. 

На свое заседание на 12 март 2009 г. Комисията по бюджет и финанси прие 
на второ четене проект на Закон за изменение и допълнение на закона за кредитните 
институции, внесен от Министерския съвет на 07.01.2009 г.  Със законопроекта се 
въвеждат по пълно във вътрешното законодателство  изискванията на Директива 
2006/48/ЕО, Директива 2007/44/ЕО и Директива 2007/49/ЕО. Със законопроекта се 
въвеждат пет критерия, въз основа на които БНБ като надзорен орган да извършва  
преценка на лицата, които са взели решение да придобият квалифицирано дялово 
участие в банка със седалище в Република България или да увеличат своя акционерен 
дял.  Създава се и правна възможност на финансовите институции, които осъществяват 
кредитна дейност да  предоставят данни за това на Централния кредитен регистър на 
БНБ и да ползват информация на обобщена основа. 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 09.03.-13.03.2009г. 
 
Бюджет 

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 
2009 Г. - ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА - COM(2009)110 Досие 
на документа 

 
Външни отношения 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ГОДИШЕН 
ДОКЛАД ЗА ХОНКОНГ ЗА 2008 Г. - COM(2009)99 Досие на документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни 
отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите - COM(2009)83 
Досие на документа 

 
Енергетика 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад 
за напредъка в създаването на вътрешен пазар за природен газ и електроенергия - 
COM(2009)115 Досие на документа 

 
Информационно общество 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
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РЕГИОНИТЕ - ИКТ-ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ЕЛЕКТРОННА НАУКА - COM(2009)108 Досие 
на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - По-
добър достъп на селските райони до съвременни информационни и 
комуникационни технологии - COM(2009)103 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Стратегия за НИРД и иновации в ИКТ — по-високи цели за Европа - 
COM(2009)116 Досие на документа 

 
Координиране на политиките на ЕК 

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЛЕТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ - Движеща 
сила за възстановяването на Европа - COM(2009)114 Досие на документа 

 
Околна среда 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Подход на Общността за превенция на природни и причинени от 
човека бедствия - COM(2009)82 Досие на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, алинея втора от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета 
във връзка с приемането на предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции за издаване 
на визи от дипломатическите мисии и консулските служби във връзка с 
въвеждането на биометрични данни и за включване на разпоредби относно 
организацията на приемането и обработването на заявления за издаване на визи - 
COM(2009)109 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2006/326/ЕО за 
създаване на процедура за прилагането на член 5, параграф 2 от споразумението 
между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и 
извънсъдебни документи по граждански и търговски дела - COM(2009)100 Досие 
на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно създаването на механизъм за 
оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген - 
COM(2009)102 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2006/325/ЕО за 
създаване на процедура за прилагането на член 5, параграф 2 от Споразумението 
между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, 
признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела - 
COM(2009)101 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумение за 
реадмисия между Европейската общност и Пакистан - Предложение за РЕШЕНИЕ 
НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение за реадмисия между 
Европейската общност и Пакистан - COM(2009)106 Досие на документа 

 
Предприятия и промишленост 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - „В отговор на кризата в европейската автомобилна 
промишленост“ - COM(2009)104 Досие на документа 

 
Регионална политика 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2527
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2543
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2517
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2521
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2518
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2523
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2523
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2530
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2534
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2535
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2525
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 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно проверката ex ante на принципа на 
допълняемостта в регионите, отговарящи на критериите по цел „Сближаване“ за 
периода 2007—2013 г. - COM(2009)112 Досие на документа 

 
Рибарство и морско дело 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно определяне на позицията на 
Общността в Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) - 
COM(2009)107 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно многогодишен план за 
възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в 
Средиземно море - COM(2009)93 Досие на документа 

 Проект на РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от […] година за отмяна на Директива 83/515/ЕИО 
и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството 
- COM(2009)88 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението 
за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и 
Република Гвинея - COM(2009)120 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за отмяна на 14 неактуални регламенти в 
сферата на общата политика в областта на рибарството - COM(2009)89 Досие на 
документа 

 
Транспорт 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение 
на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне 
на слотовете на летищата в Общността - COM(2009)121 Досие на документа 

 
 

 

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 

9 март 2009 г. - понеделник в пленума: Бюджет 2010 и подкрепа за малкия и 
средния бизнес 

При откриването на пленарната сесия на ЕП в Страсбург 
(9-12 март) председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг осъди 
остро атентата на 7 март в Северна Ирландия и изтъкна, че 
терористите няма да успеят да прекъснат мирния процес в 
Северна Ирландия. Пьотеринг прочете декларация по повод 
Международния ден на жената 8-ми март, в която призова за 
повече участие на жените в политиката и за борба срещу 
насилието спрямо жените. Евродепутатите обсъдиха 

приоритетите за бюджет 2010 на ЕС и мерки за подкрепа на малкия и средния бизнес.  
За повече информация натиснете ТУК  

 
10 март 2009 г. - вторник в пленума: вредните емисии от промишлеността, 
сигурност на мореплаването 
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2524
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2519
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2525
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2528
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2531
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2540
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2540
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2539
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-51267-068-03-11-901-20090309STO51241-2009-09-03-2009/default_bg.htm
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Третият пакет за сигурност на мореплаването : Мерки за 
предотвратяване на морски инциденти  

Евродепутатите обсъдиха мерки за намаляване на 
замърсяващите емисии от промишлени инсталации в ЕС. В пленума 
бяха дискутирани и начини за предотвратяване на морски инциденти и 
замърсяване на водите, включени в т.нар. Трети морски пакет. В 
дневния ред на заседанието бяха и промени на пътните такси за 
тежкотоварни автомобили. За повече информация натиснете ТУК  
 
 

 
 
Допълнителна информация: 
Депутатите подкрепиха по-строги мерки за морска безопасност  
 

Бреговете на ЕС ще бъдат по-добре защитени от замърсяване при 
морски катастрофи 

Европейският парламент прие окончателно осемте доклада от 
третия морски пакет, известен като "Ерика ІІІ" /т. 37 и т. 38 от ГРП 
на НС – 2007 г./, който цели да подобри и да засили 
законодателството на ЕС в областта на морската безопасност. Пакетът 
предвижда мерки за защита на европейските брегове от морски 
катастрофи и за подобряване на безопасността на пътниците и 
корабните екипажи. За повече информация натиснете ТУК  

Съобщение на ЕК 
Страница на ЕК   

 
11 март 2009 г. - сряда в пленума: почитане на жертвите на тероризма, 
икономическата криза, заетостта 

Евродепутатите обсъждаха мерки за повече заетост на фона на 
растяща безработица в Европа 

В пленарната зала с едноминутно мълчание бе почетена 
паметта на жертвите на тероризма по повод 11 март, Европейски 
ден в памет на жертвите на тероризма. По-късно евродепутатите 
почетоха и жертвите на кървавата баня в германското градче 
Виненден, където младеж разстреля 15 души. Дебатите се 
фокусираха върху мерките за икономическо възстановяване от 

кризата и за повече заетост. Направен бе преглед на напредъка на страните-кандидатки 
за членство. За повече информация натиснете ТУК  
 
Допълнителна информация: 
По-бързо и по-гъвкаво финансиране на проекти в областта на регионалната 
политика 

Евгени Кирилов (ПЕС) 
Как да се осигури по-бързо и гъвкаво финансиране на проекти 

в областта на регионалната политика особено с оглед на 
икономическата криза? На това е посветен докладът на българския 
евродепутат Евгени Кирилов. Предлагаме Ви интервю с Евгени 
Кирилов.  ТУК  
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-51270-068-03-11-901-20090309STO51248-2009-09-03-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/062-51397-068-03-11-910-20090310IPR51396-09-03-2009-2009-true/default_bg.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/390&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/transport/090311_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-51272-068-03-11-901-20090309STO51250-2009-09-03-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/059-51168-061-03-10-910-20090306STO51167-2009-02-03-2009/default_bg.htm
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"Положението на ромите на пазара на труда е като омагьосан кръг" 

 
Ромите съставляват най-голямото малцинство в Европа - 10-

12 милиона души. Тежкото им социалното положение отново е на 
вниманието на евродепутатите в пленума с доклада на унгарската 
евродепутатка от ПЕС Magda Kósáné Kovács, който предлага мерки 
за по-добър достъп на ромите до пазара на труда в ЕС. Предлагаме 
Ви интервю с г-жа Kovács.  ТУК 

 
Финансовата криза и енергетиката - главни теми на Европейския съвет през март 

Европейският съвет на 19-20 март ще се съсредоточи основно върху финансовата 
криза, енергийната сигурност и промените в климата. Това беше и предметът на дебата 
днес в ЕП с участието на чешкия вицепремиер Alexandr Vondra и президента на ЕК José 
Barroso. Мнозинството от депутатите изразиха мнение, че солидарността между 
държавите членки е решаваща за преодоляване на кризата, а протекционизмът трябва да 
бъде избегнат. След това ЕП прие и резолюции относно Лисабонската стратегия и 
заетостта. За повече информация натиснете ТУК  

 

12 март 2009 г. - четвъртък в пленума: Тибет, Източното партньорство на ЕС 

В ЕП бе приета резолюция, призоваваща за диалог между Пекин 
и Далай Лама 

Евродепутатите обсъдиха отношенията на ЕС с Грузия и 
Украйна и приеха резолюция по повод на 50-годишнината от 
тибетското въстание, в която се призовава за подновяване на 
диалога между Китай и Далай Лама. По традиция в четвъртък 
бяха обсъдени теми, свързани с човешките права по света. За 

повече информация натиснете ТУК  
 
Допълнителна информация: 

ЕП разгледа напредъка през 2008 г. на Бивша Югославска Република Македония 
БЮРМ, Турция и Хърватия  

Турция, Хърватия и БЮРМ: по пътя към обединена Европа 
След като проведоха дебат относно напредъка през 

2008 г. на Бивша Югославска Република Македония, Турция и 
Хърватия, депутатите приеха днес 3 резолюции по въпроса. В 
тази за БЮРМ те потвърждават нейната европейска 
перспектива и изразяват съжаление, че преговорите за 
присъединяване все още не са започнали. В резолюцията за 
Турция се изразява загриженост относно непрекъснатото 
забавяне на процеса на реформи, докато относно Хърватия 
депутатите смятат, че преговорите могат да приключат през 

2009 г. За повече информация натиснете ТУК  
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/016-51268-068-03-11-902-20090309STO51242-2009-09-03-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/004-51421-068-03-11-901-20090310IPR51420-09-03-2009-2009-false/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-51273-068-03-11-901-20090309STO51251-2009-09-03-2009/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/027-51429-068-03-11-903-20090310IPR51427-09-03-2009-2009-true/default_bg.htm
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Седмицата в Съвета  

9 март 2009 г. 
На 9 март 2009 г. в Брюксел се проведе 2930-то 

заседание на Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси. Съветът 
проведе предварителни разисквания във връзка с 
настоящата финансова и икономическа криза и прие 
основни послания в областта на заетостта и социалната 
политика, които ще бъдат отразени в заключения на 
председателството на Европейския съвет, които ще бъдат 

приети на пролетното заседание. Съветът прие съвместен доклад за заетостта 2008-2009 
г., а също и относно социалната закрила и социалното приобщаване. Той постигна 
политическо споразумение по препоръка на Съвета относно актуализиране за 2009 г. на 
общите насоки за икономическите политики на държавите-членки и Общността и прие 
общ подход относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки като част 
от интегрираните насоки за растеж и работни места. Освен това, Съветът прие 
заключения „Нови умения за нови работни места” - предвиждане на потребностите на 
пазара на труда и необходимите умения и постигане на съответствие между тях, както и 
относно професионалната и географска мобилност на работната сила и свободното 
движение на работници в рамките на Европейския съюз.За повече информация натиснете 
ТУК  
Страница на Съвета  
 

10 март 2009 г. 
На 10 март 2009 г. в Брюксел се проведе 2931-то заседание на Съвета по 

икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/. За повече информация вижте Тема 
на седмицата или натиснете ТУК  
 
 
 
Новини от Европейската комисия 

 Сигурна ли е вашата пенсия? 

Страните от ЕС преразглеждат пенсионните си схеми в 
резултат на финансовата криза  
Финансовата криза може да принуди страните от ЕС да 

променят пенсионните си системи. Но повечето 
пенсиониращи се днес европейци нямат сериозни причини да 
се безпокоят за своите пенсии. Въпреки че нито една 
пенсионна схема не е защитена от подемите и спадовете в 
икономиката, европейската система е сравнително стабилна, 

твърди неотдавнашен документ на ЕС. Кризата обаче привлече вниманието към някои 
аспекти на пенсионните системи, по-специално към финансираните пенсии, които са по-
пряко и по-непосредствено засегнати от нея. За повече информация натиснете ТУК 
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http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=79&grp=14886&lang=bg&cmsId=339
http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=355&lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/applications/transparency-council/index.ASP?lang=BG&cmsid=1119
http://ec.europa.eu/news/employment/090309_1_bg.htm
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 Екологични проекти, предложени на „конференция търг“ в Брюксел. 
Миналата година известна защитническа група поиска от 

ЕС 525 584 евро за спасяването на африканското черно 
дърво „мпинго“ и за борба с бедността в общностите в 
югоизточна Танзания, чието препитание зависи от това 
дърво. 
Африканското черно дърво е източник на един от най-

ценните дървени материали в света. Ценено поради 
качествата си за тоналност това храстовидно дърво се 
използва за направата на духови инструменти, като обои, 

кларинети и гайди. Някога дървото е било широкоразпространено в Африка, но днес то е 
застрашено от прекомерна сеч. 

EuropeAid, службата на ЕС за външна помощ, разгледа подробно предложението и 
прецени, че то заслужава отпускането на средства. В крайна сметка обаче сумата не е 
беше отпусната, поради ограниченията във финансовите средства на Съюза. За повече 
информация натиснете ТУК  

 Политиката на сближаване подкрепя „зелената икономика“ като средство 
за растеж и дългосрочни работни места в Европа 

 Данута Хюбнер, европейски комисар по регионалната политика, обяви на 9 март 2009 
г., че по линията на политиката на сближаване в „зелената икономика“ ще бъдат 
инвестирани 105 милиарда евро. Финансирането, което представлява повече от 30 % от 
бюджета за регионална политика за периода 2007—2013 г., осигурява стабилна основа за 
създаването на работни места и предлага подкрепа за региони и градове в стремежа им 
да запазят водещото място на Европа в света в областта на зелените технологии. За 
повече информация натиснете ТУК  

 
 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 

През седмицата от 16 до 20 март 2009 г. евродепутатите ще заседават в 
парламентарните комисии и в политическите групи, където ще подготвят позициите си за 
предстоящата пленарна сесия (23-26 март). За повече информация натиснете ТУК  
 

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 
понеделник, 16 март 2009 г. 
 
Комисия по транспорт и туризъм 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
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http://ec.europa.eu/europeaid/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/external_relations/090312_bg.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/369&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/event_by_week/12-2009/default_bg.htm
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
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+TRAN-OJ-20090316-2+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AGRI-OJ-20090316-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
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Проект на дневен ред  
 
Комисия по международна търговия 
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 
 
 
понеделник и четвъртък, 16 и 19 март 2009 г. 
 
Комисия по бюджетен контрол 
Проект на дневен ред  
 
 
вторник, 17 март 2009 г. 
 
Комисия по външни работа 
Проект на дневен ред  
 
четвъртък, 19 март 2009 г. 
 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Проект на дневен ред 
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
понеделник, 16 март 2009 г. 

На 16 март 2009 г. в Брюксел ще се проведат 2932-то и 2933-то заседания на 
Съвета по общи въпроси и външни отношения. За повече информация натиснете ТУК  
 
четвъртък и петък, 19 – 20 март 2009 г. 

На 19 и 20 март 2009 г. в Брюксел ще се проведе пролетното заседание на 
Европейския съвет. Голяма част от работата ще бъде посветена на икономическото 
положение. Ще бъде направена равносметка на изпълнението на Европейския план за 
икономическо възстановяване и ще бъдат обсъдени, при необходимост, допълнителни 
мерки за преодоляване на икономическата и финансова криза. Обект на специален 
интерес ще бъдат проблемите, свързани със заетостта, като се обърне особено внимание 
на необходимостта от изпълнението на Лисабонската стратегия във всички основни 
направления. На заседанието ще бъде подготвена също позицията на ЕС за срещата на 
върха на G-20, която ще се проведе в Лондон на 2 април 2009 г. За повече информация 
натиснете ТУК  
 
Предстоящи събития за периода от 16 до 27 март 2009 г.  
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
Календар на събитията от 16 до 22 март 2009 г.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+LIBE-OJ-20090316-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+INTA-OJ-20090316-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ENVI-OJ-20090316-1+03+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+SEDE-OJ-20090316-1+02+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+CONT-OJ-20090316-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AFET-OJ-20090317-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ITRE-OJ-20090319-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.consilium.europa.eu/applications/transparency-council/index.ASP?lang=BG&cmsid=1119
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=668&lang=bg
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/mainact/106643.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/106&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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Най-важните новини от ЕК от 16 март до 12 април 2009 г.  
 
 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 
Книги получени през м. февруари 2009 г.  
 
Eurobarometer - Report 2007 
Евробарометър – Доклад за 2007 година 
ЕС 1400 
 
Statistical portrait of the European Union 2008 
Статистически портрет на Европейския съюз за 2008 година 
ЕС 1401 
 
Vaccines for Humans 
Ваксини за хората 
ЕС 1403 
 
CANCER RESEARCH 
Програма на Общността за ранно откритие на рак 
ЕС 1404 
 
ICT - Information and communication technologies 
Работна програма ICT – Информационни и комуникационни технологии за 2009-
2010 година 
ЕС 1406 
 
Economic Forecast: autumn 2008 
Преглед на икономиката: есен 2008 
ЕС 1409 
 
World report on child injury prevention 
Годишен доклад на UNICEF за защита на децата 
ЕС 1410 
 
A guide to the 2007 annual activity report of the European Commission's 
Directorate-General for Research 
Науката в услуга на Европа – наръчник за дейностите през 2007 година 
ЕС 1411 
 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés européennes et 
représentations auprès de la Commission: Vade-mecum a l'usage du corps 
diplomatique/ UE, Commission européenne 
Дипломатически представителства, акредитерани в Европейския съюз и 
представители в Европейската комисия. Справочник м. юни 2007 година  
ЕС 1412 
 
Delivering the Lisbon Strategy through social innovation and transnational 
cooperation 
Равни възможности за всички – Лисабонската стратегия 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/10&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 10 
16 март 2009 г. 
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ЕС 1414 
 
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2008 
Проекти на Европа за парниковия ефект и емисията на вредните газове 
ЕС 1415 
 
EU energy and transport in figures 
Енергия и транспорт в ЕС (Статистически портрет за 2007/2008 година) 
ЕС 1418 
 
Science, technology and innovation in Europe 
Статистически годишник на Eurostat за наука, технология и нововъведения в 
Европа 
ЕС 1422 
 
A cannabis reader: global issues and local experiences - Volume 1 & Volume 1 
Издание за наркотиците – Част 1 & Част 2 
ЕС 1424 
ЕС 1425 
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