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Тема на седмицата 
 
 
Какво ново в отношенията ЕС-Русия? 

 В сряда, 10 септември 2008 г., 
председателят на ЕП Ханс-Герт Пьотеринг и 
лидерите на политически групи в ЕП бяха в 
Париж, където чуха от председателя на 
Европейския съвет Никола Саркози какви са 
резултатите от неотдавнашните му посещения в 
Москва и Тбилиси по ситуацията в Грузия. В 
същия ден, депутатите от Комисията по външни 
работи разговаряха в Брюксел по тази тема с 
върховния представител на ЕС по външната 
политика Хавиер Солана.  

  По време на срещата в Париж Ханс-Герт 

Пьотеринг изрази задоволство от 
посредничеството на френския президент 
Саркози  в конфликта. "Благодаря на г-н 

Саркози, ЕС бе в състояние да се покаже единен и ефективен в търсенето на решение на 
ситуацията", каза Пьотеринг пред журналистите след срещата.  

Ситуацията в Грузия продължава да е в 
центъра на вниманието на евродепутатите 

Запитан от представители на пресата какво ще се случи, ако Русия не спази 
ангажимента си да се изтегли от Грузия, Пьотеринг заяви: "Вярваме, че Русия ще спази 
своето обещание и ще уважи споразумението". Той също така съобщи, че  Европейският 
съвет и Европейският парламент ще имат нова възможност да  анализират развитието на 
ситуацията през октомври на Европейската среща на върха и по време на 
парламентарната сесия през октомври, когато председателят Саркози ще информира 
депутатите за резултатите от срещата на върха. 

Срещата със Солана 

По същото време в Брюксел евродепутатите от Комисията по външни работи 
размениха мнения относно последните развития в отношенията между ЕС и Русия с 
Върховния представител за общата външна политика и политиката за сигурност Хавиер 
Солана, които също участваше в срещите с Русия и Грузия.  

Солана бе оптимистично настроен и подчерта, че резултатите, (въпреки че "много 
остава да бъде направено") показват, че "единен подход на ЕС може да произведе 
резултат" и че единството "е най-добрият начин да се упражнява натиск". За повече 
информация натиснете ТУК  
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 

10 септември 2008 г. 

Започна Десетата сесия на 40-ото Народно 
събрание 

Председателят на парламента Георги Пирински 
откри на 10 септември 2008 г. Десетата сесия 
на 40-ото Народно събрание. На откриването 
присъстваха министър-председателят на 
Република България Сергей Станишев и членове 
на Министерския съвет. За повече информация 
натиснете ТУК  
 
 

Предстоящи събития  
 
Предстоящи събития в НС 
 
15–16 септември 2008 г. 
 
Официално посещение на делегация на латвийския парламент водена от 
председателя на парламента Гундарс Даудзе 

 

Делегация, водена от председателя на латвийския парламент Гундарс Даудзе, пристига 
на 15 септември 2008 г. на официално посещение в България. Визитата е по покана на 
председателя на Народното събрание Георги Пирински. В 9,30 часа, в зала “Запад”, 
Гундарс Даудзе ще се срещне с председателя на Народното събрание Георги Пирински. В 
срещата ще участват също заместник-председателят на парламента проф. Любен 
Корнезов,  председателят на Групата за приятелство България – Латвия Захари Георгиев 
и заместник-председателят на групата Метин Сюлейманов. След края на срещата 
председателят на Сейма на Латвия ще се разпише в книгата за официални гости на 
Народното събрание. На 16 септември 2008 г. латвийската делегация ще разговаря с 
членовете на парламентарната комисия по енергетика и с членовете на комисията по 
външна политика на Народното събрание. За повече информация натиснете ТУК  
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Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 

На 10 септември 2008 г. Комисията по енергетика прие на първо четене 
Законопроекта за енергийната ефективност, № 802-01-63,  внесен от Министерския 
съвет на 1 август 2008 г.  

Законопроектът е свързан с разпоредбите на Директива 2006/32/ЕО за 
ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийните 
услуги и Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите. Основна цел 
на Законопроект е повишаването на енергийната ефективност при крайните потребители 
чрез система от мерки и дейности за повишаване конкурентоспособността на 
икономиката, сигурността на енергийните доставки и опазването на околната среда като 
основни стълбове на политиката за устойчиво развитие. 

 

На 11 септември 2008 г. Комисията по европейските въпроси обсъди и прие 
на първо четене следните законопроекти: 

 Законопроект за енергийната ефективност, № 802-01-63,  внесен от 
Министерския съвет на 1 август 2008 г. (виж по-горе). 

 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните 
съобщения, № 802-01-66, внесен от Министерския съвет на 12 август 2008 г. 
Законопроектът цели привеждане на националното законодателство в съответствие 
с промените на правната рамка 2002 на Европейския съюз за осъществяване на 
електронни съобщения. Той е насочен към прилагане на изискванията на 
Регламент (ЕО) № 717/2007 относно роуминга в обществени мобилни телефонни 
мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО. 
Законопроектът въвежда мерки за по-ефективното прилагане на Директива 
2002/21/ЕО. 

 Законопроект за Националната система за спешни повиквания с единен 
европейски номер 112, № 802-01-65, внесен от Министерския съвет на 12 август 
2008 г. Законопроектът цели хармонизиране на българското законодателство с 
изискванията на Директива 2002/22/ЕО по отношение на осигуряването на 
услугата за единен европейски телефонен номер за спешни повиквания 112. 
Законопроектът урежда адекватното приемане и обслужване на повикванията към 
номер 112 съобразно националната организация на системите за спешна помощ. 
Освен осигуряването на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за 
спешно реагиране, законопроектът въвежда и изискване за адекватно 
информиране на гражданите за съществуването и използването на единния 
европейски номер за спешни повиквания 112. 

 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните 
съобщения, № 854-01-72, внесен от Минчо Спасов и група народни 
представители на 16 юни 2008 г. Със законопроекта се предлагат изменения в 
действащия Закон за електронните съобщения, свързани със запазването на данни 
за трафик, данни за местоположението и свързани с тях данни, в съответствие с 
Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и Съвета за запазване на данни, 
създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни 
електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за 
изменение на Директива 2002/58/ЕО. 

 Законопроект за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на 
държавната пенсионна система, № 802-01-59, внесен от Министерския съвет 

http://kzg.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=167
http://kzg.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2244
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171
http://kzg.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2244
http://kzg.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2248
http://kzg.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2248
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2247
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2247
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2194
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2194
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2229
http://www.parliament.bg/?page=app&lng=bg&aid=4&action=show&lid=2229
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на 22 юли 2008 г. Законопроектът урежда статута и дейността на Държавния фонд 
за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Като изисквания по 
отношение на пазарите, на които се търгуват финансовите инструменти, са 
следвани разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО за пазарите на финансови 
инструменти. При дефинирането на ограниченията, свързани с рисковите 
експозиции на инвестиционните портфейли и на фонда като цяло, както и на 
ограниченията, свързани с оценката на рисковете – кредитен риск, пазарен риск, 
валутен риск, риск от контрагента – са следвани най-добрите практики, наложени 
по отношение на активите на инвестиционните дружества и търговските портфейли 
на банките – предмет на регулации на Директива 2006/48/ЕО относно 
предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции и 
Директива 2006/49/ЕО за капиталовата адекватност на инвестиционните 
посредници и на кредитните институции. 

 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и 
регистрацията на полезни модели, № 854-01-83, внесен от Борислав Китов на 
11 юли 2008 г. Със законопроекта се предлага отмяна на  § 77 от Преходните и 
заключителни разпоредби на  закона. С § 77 на практика се създава право  за тези 
от държателите на патенти на лекарствени продукти, които са получили своите 
патенти извън  ЕС,  да ползват  правото на закрила на патентите си за срок по-
дълъг от 20 години. Това е в нарушение на  чл. 22 от Регламент № 1768/92 на 
Съвета (ЕИО), което е констатирано и от ЕК, която е подала  жалба срещу 
България в Съда на Европейските Общности  по реда на чл. 226 от ДЕО. Комисията 
по европейските въпроси  подкрепи внесения законопроект на първо четене. 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 8 до 12 септември 2008 г. 
 
Енергетика 
 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА – ШЕСТИ 
ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ И 
ОТРАБОТЕНО ГОРИВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – COM(2008)542 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ – ПЛАН ЗА 
ДЕЙСТВИЕ за изпълнение на стратегията на ЕС за здравето на животните – 
COM(2008)545 Досие на документа 

 
Околна среда 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА РЕГИОНИТЕ – Завършване на 
крайната фаза за изваждане от употреба на веществата намаляващи озоновия слой – 
ЧАСТ 1 – Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 
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относно веществата намаляващи озоновия слой – ЧАСТ 2 – COM(2008)505 Досие на 
документа 

Правосъдие, свобода и сигурност 
 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписване от Европейската общност 
на Конвенцията за споразуменията относно избор на съд – COM(2008)538 Досие на 
документа 

 
Предприятия и промишленост 
 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
машините за третиране с пестициди, изменяща Директива 2006/42/ЕО от 17 май 2006 г. 
относно машините – COM(2008)535 Досие на документа 

 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА – ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОСМИЧЕСКА ПОЛИТИКА – COM(2008)561 Досие на документа 

 
Транспорт 
 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – 
Kачеството на услугите при железопътните товарни превози – COM(2008)536 Досие на 
документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 
 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – 
COM(2008)547 Досие на документа 

 

 

Договор от Лисабон  
Ирландия няма да повтаря референдума за Лисабонския договор преди 
следващия юни 
 

Ирландия ще заяви на европейските си партньори по време на 
срещата на върха следващия месец, че на този етап не е възможно 
провеждането на нов референдум за Лисабонския договор преди изборите 
за Европейски парламент през следващия юни, както настояват Франция и 
други страни, съобщава „Файненшъл Таймс". „Смятам, че следващият месец 
ще е добро време да направим това съобщение", заяви ирландският 
външен министър Микеал Мартин. 

Ирландските гласоподаватели през юни отхвърлиха на референдум Договора от Лисабон, 
заплашвайки съюза с нова криза. Редица страни искат Дъблин да проведе нов 
референдум, за да могат изборите за Европейския парламент да се проведат по 
правилата на новия договор. 

Според ирландски представители това би означавало повтаряне на гласуването през 
март, което ще даде достатъчно време на някои други страни да направят необходимите 
промени на границите на административните си области за да създаде новите 
избирателни райони, както изисква Лисабонският договор. Според ирландските 
представители обаче това не би било практично, тъй като кампанията за следващите 
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избори е лош момент за постигането на съгласие между партиите по отношение на 
Европа. 

В сряда Мартин публикува проучване по въпроса защо избирателите са отхвърлили 
договора, което според него ще бъде сериозен принос към разговорите през следващия 
месец. Една от главните причини според проучването е, че, според гласоподавателите, 
Лисабон ще доведе до създаването на наборна европейска армия – нещо, което сериозно 
притеснява неутрална Ирландия. 

  
 Финландия окончателно ратифицира Лисабонския договор 
 

На 12 септември 2008 г. финландският президент Таря Халонен 
ратифицира Договора от Лисабон, с което даде окончателно одобрение на 
договора, който бе приет от финландския парламент с голямо мнозинство 
през юни, съобщава Франс прес.  

155 от финландските 200 депутати подкрепиха договора през юни, докато 
27 се противопоставиха, а 21 се въздържаха. 

 

 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент 
 
 
EuroparlTV: телевизионният интернет канал на Европейския парламент  

На 17 септември 2008 г. Европейският парламент ще лансира свой 
телевизионен канал в Интернет: EuroparlTV. От този момент всеки 
интернет потребител по света ще има възможността да наблюдава 
редовно обновяван набор от програми, следящи живота в Парламента.  
 

Интернет адресът на EuroparlTV е следният: 
 www.europarltv.europa.eu
За повече информация натиснете ТУК
 
Глоби за превишена скорост в чужбина? 
 

 Шофьорите, хванати в превишаване на скоростта 
извън собствените им страни, за в бъдеще няма да могат 
да се измъкват от глоби. Това е идеята на доклада, приет 
във вторник от Комисията по транспорт. Целта е да се 
подобри трансграничният контрол върху безопасностт по 
пътищата. Докладът следва инициативата на Европейската 
комисия и има за цел да се намали двойно броят на 
загиналите по пътищата на ЕС – от 54 000 до 27 000 – 
между 2001 и 2010 година. Докладчик е Inés Ayala Sender 
(ПЕС, Испания). За повече информация натиснете 

а 

ТУК  
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√ Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата – 
COM(2008)151, е включено в Годишната работна програма на НС по въпросите 
на ЕС (2008) – т. 7 Досие на документа  

 
 
 
Прекомерни ли са мерките за сигурност по летищата? 
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Бредбърн and Гуарданс – две противоположни 
мнени я от ЕП 

През август 2008 Европейската комисия 
публикува новия регламент за допълнителни мерки 
за сигурност във въздухоплаването. Според мнозина 
по-строги мерки са необходими, други се оплакват, 
че проверките са прекомерни и причиняват 
неудобства. Какво е мнението на евродепутатите? 

Разговор с Филип Бредбърн (ЕНП-ЕД, Великобритания) и Игнаси Гуарданс  (АЛДЕ, Испания). 
За повече информация натиснете ТУК  

 

Българският филм "След края на света" на фестивала на междукултурния 
диалог в ЕП 

На 11 септември в Европейския парламент в Брюксел се проведе прожекция на 
българския филм "След края на света" на режисьора Иван Ничев. Събитието беше част от 
провеждащия се в момента в ЕП Европейски филмов фестивал на междукултурния диалог 
и протече под патронажа на българския депутат Кристиaн Вигенин (ПЕС). За повече 
информация натиснете ТУК  

 

Правата на децата са и тяхна работа 

Спечелилият конкурса плакат за 2006 г. във възрастовата 
група 10-14 г. Младите хора са поканени да участват в конкурс за 
плакат в рамките на кампания в подкрепа на правата на децата. 
Различни награди и пътуване до Брюксел очакват победителите. В 
центъра на тазгодишния конкурс е идеята, че децата имат право на 
защита от тормоз и липса на грижи. Това е посланието, което 
участниците трябва да пресъздадат в плакат. Комисията се надява, 
че конкурсът ще накара децата да говорят за ситуациите, в които 
могат и трябва да потърсят помощ. Ще има две възрастови 
категории (10-14 г. и 15-18 г.), като участниците трябва да работят 
в групи от най-малко четирима. Преподавателски комплекти са на 

разположение на възрастни, желаещи да се включат в подготовката. За повече 
информация натиснете ТУК

 
 

 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1467
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/062-36469-350-12-51-910-20080904STO36281-2008-15-12-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/037-36994-259-09-38-906-20080911IPR36993-15-09-2008-2008-false/default_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/080908_1_bg.htm
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Седмицата в Съвета  

Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин 
участва в заседанието на Съвета по общи въпроси и външни отношения 
на ЕС, което ще се проведе на 15 и 16 септември 2008 г. в Брюксел. На 
сесията по общи въпроси министрите ще разгледат проекта на дневен ред на 
заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 15 и 16 октомври 
т. г. Темите, които ще бъдат обсъдени по време на сесията по външни 

отношения, са Световната търговска организация (кръгът от Доха), Сомалия, Зимбабве, 
Сърбия и Грузия. Външните министри приеха и заключения по докладите на Европейката 
комисия за България и Румъния, които бяха публикувани на 23 юли тази година. В 
заключенията си във връзка с механизма за сътрудничество и проверка на България и 
Румъния, Съветът напълно споделя обективния и балансиран анализ направен от ЕК в 
докладите за двете страни, публикувани на от 23 юли 2008г. За повече информация 
натиснете ТУК  

 

Новини от Европейската комисия 

√ Междинни прогнози на ЕС: по-силно от очакваното забавяне на 
икономическия растеж 

 Очаква се тази година икономическият растеж на ЕС да бъде 1,4 % (1,3 % в 
еврозоната), което е с около ½ процентен пункт по-малко от прогнозата, направена през 
април. Неблагоприятните рискове, отбелязани в пролетните прогнози, се проявиха на 
практика – задълбочиха се проблемите във финансовата сфера, повишиха се цените на 
основните суровини, кризата в сектора на недвижимите имоти разшири обхвата си. 
Очаква се средният темп на инфлацията тази година да бъде 3,8 % в ЕС и 3,6 % в 
еврозоната под влияние на продължаващото сериозно поскъпване на основните 
суровини. Данните представляват повишение спрямо предишната прогноза, въпреки че 
равнището на инфлацията може би се намира в повратна точка, като се има предвид 
постепенното отшумяване през следващите месеци на досегашните поскъпвания на 
енергията и хранителните продукти. За повече информация натиснете ТУК

√ Брюксел: Обществен дебат за ролята на многоезичието в Европа. 

 Многоезичието и междукултурният диалог застанаха в светлината на прожекторите на 
10 септември – сряда, по време на петия Брюкселски дебат, посветен на 2008 г. като 
Европейска година на междукултурния диалог. Дебатът, под надслов „Многоезичието – 
мост или бариера при междукултурния диалог?“ е организиран от Европейската комисия в 
сътрудничество с Европейския съюз на Националните институти за култура (EUNIC). За 
повече информация натиснете ТУК  

 
 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

Следващото заседание на Европейския парламент ще се проведе от 22 до 26 
септември 2008 г. в Брюксел. Проект на дневен ред  
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Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 

 

понеделник, 15 септември 2008 г. 
 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Проект на дневен ред  
Комисия по международна търговия 
Проект на дневен ред
Комисия по развитие 
Проект на дневен ред
 

вторник, 16 септември 2008 г. 

Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред  
 

четвъртък, 18 септември 2008 г. 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Проект на дневен ред  

 
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
Европейският ден за повишаване на чувствителността към антибиотиците ще се 
проведе за първи път на 18 ноември 2008 г. 

  Устойчивостта към антимикробните средства е здравен 
проблем, който непрекъснато се разширява в Европа и в света. 
В заключенията, приети на заседанието на Съвета, проведено на 
10 юни в Люксембург, министрите на здравеопазването в ЕС 
подчертават, че разпространението на микроорганизми, 
резистентни на антимикробни средства (например 
антибиотиците) увеличава предразположението към заболяване 
и смъртността вследствие на заразни заболявания.  
 

 
Предстоящи събития в Европейската комисия 

√ Различни езици — една цел: Комисията, УЕФА и футболът срещу расизма в 
Европа (FARE) дават начален сигнал на футболния сезон 2008-2009 г. със 
съвместен телевизионен клип, който е посветен на връзката между 
толерантността и знанието на езици 

 В контекста на Европейската година на междукултурния диалог – 2008 Комисията, 
УЕФА (Съюз на европейските футболни асоциации) и мрежата FARE (футболът срещу 
расизма в Европа) лансират съвместен телевизионен клип, в който на преден план са 
толерантността и ролята на езиците като мост между хората. Клипът показва три групи 
футболни фенове в разгара на футболните емоции по време на мач: независимо от 
различията в културата, произхода и езиците всички те изпитват една и съща любов към 
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футбола и реагират еднакво, макар и заснети при различни реални условия. Милиони 
телевизионни зрители в Европа и извън нея ще имат възможност да видят клипа, тъй като 
започвайки от 16 септември, той ще бъде излъчван през целия сезон в почивката на 
полувремето на предаваните по телевизията мачове от Шампионската лига. Инициативата 
се провежда в момент, когато предстои Комисията да представи своето ново 
стратегическо Съобщение за многоезичието, в което се обосновават аргументите в полза 
на изучаването на езици, както и на запазването и насърчаването на културното и 
езиковото многообразие. За повече информация натиснете ТУК  
 

 
Инициативи на ЕС  
 

 Стотици малки и големи градове затварят някои от най-натоварените си 
улици за колите за един ден, за да убедят хората да не шофират. 

Денят без коли е част от едноседмична кампания на ЕС за насърчаване на екологични 
форми на транспорт. Европейската седмица на мобилността, която се провежда за седми 
пореден път, е хит от самото начало. Очаква се последната кампания, която ще се 
проведе от 16 до 22 септември, да привлече още повече хора поради поскъпването на 
горивата и нарастващите опасения във връзка с изменението на климата. Идеята е да се 
включат и други части от света. Този път ще се присъединят Сеул, Токио и Монреал. 
Официален сайт на инициативата  

 

 

        Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

  eubulletin@parliament.bg
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