
  
 
Народно събрание  
на Република България 

 
ЕВРОвести 

 
Седмичен бюлетин  

 
№ 12 

 
  1 септември 2008 г. 

 

 

 

Съдържание на броя 
 

Тема на седмицата .................................................................................................................. 2 

Събития в Народното събрание ............................................................................................. 3 

Документи на Европейската комисия ................................................................................... 4 

Договор от Лисабон ................................................................................................................. 8 

Новини от европейските институции .................................................................................. 8 
Събития в европейските институции ................................................................................................. 8 
Предстоящи събития в европейските институции........................................................................... 10 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Използвана е информация от официалните интернет страници на европейски институции и 
информационни агенции  

 
 

Народно събрание на Република България 
Бюлетинът е достъпен на адрес: http://www.parliament.bg/?page=eu&s=bul&lng=bg 



Седмичен бюлетин Брой 12 
1 септември 2008 г. 

 

Народно събрание 

Тема на седмицата 
 
Извънредно заседание на Европейския съвет относно Грузия  
 

 На 1 септември 2008 г. 
се проведе извънредно 
заседание на европейските 
лидери в Брюксел, свикано от 

френското  
председателство на ЕС, 
относно отношенията на 
Европейския съюз 
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с Грузия и 
.

 развити
а уз

Русия   
 Необходимо е да се 
припомни, че ето на 
обстановкат в Гр ия 
предизвика свикване на 
извънредно заседание на 

Съвета на министрите на външните работи на 13 август 2008 г., на което Съветът се 
ангажира да съдейства за разрешаване на кризата. 
 В заключенията си, Европейският съвет изразява „дълбоката си загриженост във 
връзка с открития конфликт, избухнал в Грузия, ожесточените действия, които той 
предизвика и непропорционалната реакция на Русия”. Европейският съвет категорично 
осъжда едностранното решение на Русия да признае независимостта на Абхазия и Южна 
Осетия. В текста на заключенията се подчертава, че ЕС вече „предостави спешна помощ и 
е готов да съдейства за възстановителните работи в Грузия”, както и „да подкрепи 
развитието на регионално сътрудничество”. Предвиждат се различни форми на засилено 
сътрудничеството с Грузия, което включва и 
визови облекчения и изграждане на зона за 
свободна търговия. 
 Европейските лидери решиха да бъде 
назначен специален представител на 
Европейския съюз за кризата в Грузия. 
 Взето бе решение заседанията, свързани с 
преговорите по споразумението за 
сътрудничество с Русия да се отложат, докато 
Русия не изтегли  военните си части. 
 
За повече информация натиснете ТУК 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/newsRoom/related.asp?BID=71&GRP=13889&LANG=1&cmsId=349
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/BG/ec/102565.pdf
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Събития в Народното събрание 
 
Народното събрание е упражнило наблюдение и контрол върху 35 проектоакта 
на Европейската комисия 
 
 Народното събрание е упражнило 
наблюдение и контрол върху 35 проектоакта на 
Европейската комисия от присъединяването на 
България към Европейския съюз, показва 
справка, изготвена от дирекция “Европейски 
съюз” на парламента. Документите са били 
разгледани съгласно Годишната работна 
програма на НС за 2007 и 2008 г. 
 За пероида от 1 януари 2007 г. до 31 
юли 2008 г. Народното събрание е извършило 
контрол за спазване на принципа за 
субсидиарност по отношение на два проекто-
акта – Предложение за Рамково решение на Съвета за изменение на Рамково решение 
2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма СОМ (2007) 650 от 6.11.2007 г. и 
Предложение за Директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без 
оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
опиентация СОМ (2008) 426. След разглеждането на двата проекта Народното събрание е 
излязло със становища, че те съответстват на принципа на субсидиарността. Становищата 
на парламента са изпратени на Секретариата на Конференцията на комисиите по 
европейските въпроси към парламентите на държавите-членки на Европейския съюз 
(КОСАК). 
 От присъединяването на България към Европейския съюз Народното събрание е 
приело 38 акта, които въвеждат във вътрешното законодателство правото на Европейския 
съюз. Сред тях са Закона за регионалното развитие, Закона за електронните съобщения, 
Закона за признаване на професионални квалификации, Закона за пазарите на 
финансови инструменти и промени в Закона за концесиите, в Закона за подземните 
богатства и в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 
 Дирекция “Европейски съюз” на Народното събрание е създадена на 22 февруари 
2007 г. и нейната основна задача е да подпомага Народното събрание във връзка с 
осъществяването на парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския 
съюз. Сред дейностите на дирекцията са наблюдение на политиките на Европейския съюз 
и българското участие в процеса на вземане на решения по тях, подпомагане на 
дейността на постоянните комисии при изготвянето на доклади по проекти на европейски 
актове и хармонизирането на отделните законопроекти с действащото право на 
Европейския съюз, както и изготвяне на опорни точки за парламентарните комисии във 
връзка с осъществяване на парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на 
Европейския съюз по актовете, които са включени в Годишнина работна програма 2007 и 
2008 на Народното събрание. Дирекцията  подпомага дейността на постоянните комисии 
при  изготвяне на предложенията им за проекто-актове на Европейската комисия и други 
документи на Европейския съюз, които да бъдат включени в Годишната работна програма 
на Народното събрание. 
 По-подробна информация за дейността на дирекция “Европейски съюз”, може да 
намерите в модул ”Европейски съюз” на интернет-страницата на Народното събрание. 
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Документи на ЕК, получени в периода от 25 юли до 1 септември 2008 г. 
 

 

Борба с измамите 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 
относно медалите и символите, подобни на евромонети - Предложение за РЕГЛАМЕНТ 
НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2183/2004 за разширяване на 
прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни 
на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки - VOL.I - VOL. II - 
COM(2008)514 Досие на документа 

 

Бюджет 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ КЪМ 31 
МАРТ 2008 г. – АНЕКСИ - COM(2008)515 Досие на документа 

 

Външни отношения 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Общността в рамките на 
Съвета за асоцииране ЕС— Мароко относно изпълнението на член 84 от Евро-
средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-
членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за създаване на Комитет 
за митническо сътрудничество и изменение на процедурния правилник на някои 
подкомитети и работни групи на Комитета за асоцииране - COM(2008)476 Досие на 
документа 

 

Вътрешен пазар и услуги 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и на Съвета за срока 
за закрила на авторското право и някои сродни права - COM(2008)464 Досие на 
документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 
относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК) - COM(2008)458 Досие на документа 

 ЗЕЛЕНА КНИГА - Авторското право в икономиката на знанието - COM(2008)466 Досие 
на документа 

 

Данъчно облагане и митнически съюз 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно общата система за данъчно облагане, 
приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи 
и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1836
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1838
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1796
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1796
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1811
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1811
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1819
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1842
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1842
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при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка - 
COM(2008)492 Досие на документа 

 

Здравеопазване и защита на потребителите 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Междинна 
оценка за изпълнението на Програмата за обществено здраве (2003—2008 г.) - 
COM(2008)484 Досие на документа 

 

Земеделие и развитие на селските райони 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 
за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) - 
COM(2008)489 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Общността на 
Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за 
изменение с временно прилагане на Споразумението между Европейската общност и 
Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти - 
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение между 
Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на Споразумението 
между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със 
селскостопански продукти - COM(2008)509 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за общата система за търговия с яйчен 
албумин и млечен албумин - COM(2008)488 Досие на документа 

 

Изследвания 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в 
областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2007 година - 
COM(2008)519 Досие на документа 

 

Икономически и финансови въпроси 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад на 
Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно осъществяването на 
макрофинансова помощ за трети държави през 2007 г. - COM(2008)520 Досие на 
документа 

 

Информационно общество 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Осмо 
съобщение за прилагането на членове 4 и 5 от Директива 89/552/ЕИО „Телевизия без 
граници“, изменена с Директива 97/36/ЕО, за периода 2005—2006 година - 
COM(2008)481 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Европейското 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1817
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1798
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1812
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1829
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1841
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1844
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1845
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1845
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1797
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културно наследство – достъпно с едно натискане на бутон - Напредък по 
цифровизацията и предоставянето в интернет на материали от сферата на културата и 
по цифровото съхранение на данни в ЕС – COM(2008)513 Досие на документа 

 

Координиране на политиките на ЕК 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка -COM(2008)494 
Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Първи 
мониторингов доклад за преструктурирането на стоманодобивната индустрия в 
България и Румъния - COM(2008)511 Досие на документа 

 

Околна среда 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
търговията с тюленови продукти - COM(2008)469 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
Схема на Общността за екомаркировка - COM(2008)401 Досие на документа 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, 
буква в) от Договора за ЕО, във връзка с второ четене от Европейския парламент с 
оглед приемането на предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за 
водите и за изменение на Директиви 82/176/EИО, 83/513/EИО, 84/156/EИО, 
84/491/EИО, 86/280/EИО и 2000/60/EО - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 
КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2008)487 Досие 
на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на 
околната среда и одитиране (EMAS) - COM(2008)402 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Обществени 
поръчки, насочени към една по-добра околна среда – COM(2008)400 Досие на 
документа 

 

Правосъдие, свобода и сигурност 

 ЧЕТВЪРТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
поддържането от някои трети страни на изискване за виза в нарушение на принципа 
на реципрочност в съответствие с член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 539/2001 
на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават 
виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито 
граждани са освободени от това изискване, както е изменен от Регламент (ЕО) № 
851/2005 относно механизма за реципрочност - COM(2008)486 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Втори доклад за мониторинг и оценка относно 
изпълнението на Обща позиция 2005/69/ПВР на Съвета - COM(2008)502 Досие на 
документа 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1835
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1826
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1831
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1793
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1799
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1803
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1803
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1807
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1850
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1850
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1810
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1828
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1828
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 Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от Европейската 
общност на Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното 
оборудване и Протокола към нея по отношение на специфични въпроси, свързани с 
оборудване за въздухоплавателни средства, приети съвместно на 16 ноември 2001 г. в 
Кейптаун - COM(2008)508 Досие на документа 

 

Предприятия и промишленост 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване 
на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с 
енергопотреблението - COM(2008)399 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция на Съвета по 
отношение на приемането на предложение за Директива на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки относно мерните единици - COM(2008)518 
Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно план за 
действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена 
политика - COM(2008)397 Досие на документа 

 

Рибарство и морско дело 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобрение на измененията в Конвенцията за 
бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част 
на Атлантическия океан, позволяващи създаването на процедури за разрешаване на 
спорове, за разширяване на приложното поле на Конвенцията и за преразглеждане на 
целите на Конвенцията - COM(2008)512 Досие на документа 

 

Статистика 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Втори доклад 
относно резултатите от пилотните проучвания, посочени в член 4, параграф 3 и член 
5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците - COM(2008)501 Досие на 
документа 

 

Транспорт 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Съобщение относно обхвата на отговорността на 
въздушните превозвачи и летищата в случай на унищожено, повредено или изгубено 
оборудване за подпомагане на двигателната способност на пътници с ограничена 
подвижност при пътувания с въздушен транспорт - COM(2008)510 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване на Споразумението между 
Европейската общност и Съединените мексикански щати относно някои аспекти на 
въздухоплавателните услуги - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на 
Споразумението между Европейската общност и Съединените мексикански щати 
относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги - COM(2008)506 Досие на 
документа 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1832
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1805
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1837
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1843
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1834
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1825
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1825
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1827
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1830
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1830
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Търговия 

 ПЕТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Преглед на 
действията за търговска защита на трети страни срещу Общността (статистическите 
данни обхващат периода до 31 декември 2007 г., но коментарът по случаите и текстът 
са актуализирани към март 2008 г.) - COM(2008)406 Досие на документа 
 
 
 

Договор от Лисабон  
 
  

 На 31 юли 2008 г, италианската Камара на депутатите одобри с 
единодушие ратификацията на Договора от Лисабон.  Депутатите одобриха 
Договора с 551 гласа „за”, седмица след одобрението на Сената. Членовете 
на италианската Северна лига също подкрепиха текста. 
 Италия е двадесет и четвъртата държава-членка, ратифицирала 
Лисабонския договор. 
За повече информация натиснете ТУК

 
 
 
 
 

Новини от европейските институции 

Събития в европейските институции 
 
Седмицата в Съвета  

понеделник, 1 септември 2008 г.  

На  1 септември 2008 г. в Брюксел се проведе извънредно 
заседание на Европейския съвет относно ситуацията в Грузия. За 
повече информация, вижте Тема на седмицата

 

 

 

 
понеделник и вторник, 1-2 септември 2008 г.  
 На 1 и 2 септември 2008 г., ще се проведе неформална среща на министрите на 
транспорта на страните-членки в Ла Рошел (Франция). Основи теми по време на срещата 
ще са устойчивото развитие на градския транспорт и устойчивото развитие на морския 
транспорт. 
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Новини от Европейския парламент
 
понеделник, 1 септември 2008 г.  
 
Първата пленарна сесия за септември по изключение ще се проведе в Брюксел 
 
 Първата пленарна сесия на Европейския Парламент през септември ще се проведе 
по изключение в Брюксел. Причината е срутването на части от тавана на пленарната зала 
в Страсбург на 7 август. Втората пленарна сесия на Парламента за септември ще се 
проведе по план в Страсбург.  Дневен ред за месечната сесия
 
 
Дебат в ЕП по положението в Грузия: Русия трябва да спазва поетите 
ангажименти 

Необходими са по-нататъшни усилия за възстановяване на 
щетите от конфликта 
 По време на дебата в понеделник вечер (1 септември 
2008г.) депутатите се обединиха около позицията, че Русия 
трябва да изпълнява поетите ангажименти съгласно мирния план 
на френския президент Никола Саркози, включително и 
окончателното изтегляне на руските войски от грузинска 

територия. От друга страна, депутатите изразиха съмнения относно политиката на Грузия, 
която спомогна за разпалването на конфликта. В сряда ще бъде гласувана резолюция по 
този въпрос. За повече информация натиснете ТУК

 
Дебат по теми в областта на правосъдието 
 

 Първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза 
започва с дебат по темата „Правосъдие”. Евродепутатите ще дискутират 
принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, 
засилване на ролята на Евроюст и споделяне на тежестта между държавите-
членки, що се отнася до отправените молби за получаване на убежище от 
граждани на трети страни. За повече информация натиснете ТУК
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Новини от Европейската комисия 

Понеделник, 25 август 2008 г.  
ЕС помага в борбата с пожари и наводнения 

Механизмът за гражданска защита се задейства, 
когато ЕС получи молба за помощ от страна в 
Европа 

 п
и 

подобни бедствия. За повече информация натиснете ТУК

 За лятото в Европа са характерни редовни 
наводнения и горски пожари. Всяка страна, без значение 
дали членува в ЕС или не, може да одаде заявление за 
хуманитарна помощ и помощ за реконструкция пр

http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20080901PHT35727/pict_20080901PHT35727.jpg
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2008-09&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/030-35627-245-09-36-903-20080829IPR35626-01-09-2008-2008-true/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/012-35705-245-09-36-902-20080901STO35663-2008-01-09-2008/default_bg.htm
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Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
Кои ще са акцентите в работата на евродепутатите през есента? 
 

Натоварена програма за евродепутатите през есента 
Лятната пауза на Европейския парламент приключи и евродепутатите 
се подготвят за натоварената програма през следващите месеци. 
Няколко законодателни пакета се очаква да бъдат приети през 
есента: за телекомите, за ограничаване на емисиите СО2 и за 
сигурността  областта на мореплаван то. Есенните месеци по 

традиция са посветени на процедурата по приемане на бюджета за следващата година, 
който трябва да бъде одобрен от Европейския парламент до декември. За повече 
информация нат

в е

иснете ТУК  
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
 
петък и събота, 5-6 септември 2008 г.  
 На 5 и 6 септември 2008 г. ще се проведе неформална среща на министрите по 
външните работи "Gymnich" в Авиньон. 
 
понеделник и вторник, 8-9 септември 2008 г.  
 На 8 и 9 септември 2008 г. ще се проведе неформална среща на министрите на 
здравеопазването в Анже. 
 
петък и събота, 12-13 септември 2008 г.  
 На 12 и 13 септември 2008 г. ще се проведе неформална среща на министрите на 
финансите в Ница. 
 
За повече информация натиснете ТУК
 
 
 
 

        Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

  eubulletin@parliament.bg
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