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Тема на седмицата 
 

Идеите движат Европа 

Европейски политици ще посетят училища на Стария 
континент в рамките на „Пролет в Европа“ 2009. 

Дирекция „Европейски съюз” 
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Дискусии и конкурси за ЕС се провеждат в училища в 
Съюза в рамките на „Пролет в Европа“. Комисари и 
евродепутати дават своя принос, като посещават 
училища и отговарят на въпроси в онлайн чатове. 

Едно от най-важните събития в рамките на „Пролет в 
Европа“ е „завръщането в училище” на обществени 
фигури, за да обсъждат европейски теми с учащите. 

Списъкът на евентуалните гости включва евродепутати, европейски комисари, 
университетски преподаватели и представители на национални и регионални органи. В 
крайна сметка обаче учащите решават с кого биха искали да се срещнат и сами изпращат 
поканите. 

Статиите в онлайн списанието „Пролет в Европа“ са добро начало за всеки, търсещ 
тема за дебат. Наскоро там бяха публикувани статии от учащи на възраст от 10 до 20 г. 
относно въздействието върху училищата на нов план в Португалия за засилено 
използване на технологии и относно определенията за творчество и иновации - темата на 
Европейската година 2009 . 

„Пролет в Европа“ се провежда ежегодно и е отворена за всички училища в Европа и 
извън нея. След като се регистрират, училищата имат достъп до дейностите, конкурсите, 
ресурсите, инструментите и услугите на уеб портала. Те могат да обменят идеи с училища 
от цяла Европа и да научат повече за други култури. 

„Пролет в Европа“ се организира от мрежа от 31 европейски министерства на 
образованието, известна като „schoolnet“, с финансиране от ЕС. 

Източник: Страница на Европейската комисия  

Участвайте онлайн - календар на чатовете с европейски политици  

Повече по темата  

Творчески решения  

Киберобщност за училища  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://magazinefactory.edu.fi/magazines/SpringDay2009/index.php�
http://create2009.europa.eu/�
http://www.springday2009.net/ww/bg/pub/spring2009/homepage.htm
http://www.springday2009.net/ww/bg/pub/spring2009/about/invitation.htm
http://ec.europa.eu/index_bg.htm
http://www.springday2009.net/ww/bg/pub/spring2009/chats.htm
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/081224_1_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/culture/090213_1_bg.htm
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 
На тържествено заседание Народното събрание отбеляза 130- годишнината от 
Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция 

На тържествено заседание на 16 
април 2009 г. Народното събрание 
отбеляза 130-та годишнина от 
Учредителното събрание и приемането на 
Търновската конституция. 

Народните представители 
единодушно гласуваха обръщение на 40-то 
Народно събрание към българския народ 
по повод годишнината. В него се посочва, 
че честването е възможност за цялото 
общество да осъзнае висотата на 
възрожденския дух, чиято сила и енергия 
са направили възможна съвременна 
България, а също и да по луж  за ориентир 

на страната ни как да се развива и утвърждава като държава с демократична система на 
парламентарно управление. 

 с и

В изказването си председателят на Народното събрание Георги Пирински отбеляза, 
че днес още веднъж си даваме сметка, че приетата през 1879 г. Конституция е 
изключително постижение, тъй като съдържа в себе си висшите ценности на българското 
политическо и духовно Възраждане. Тези нравствени и интелектуални ценности, 
кристализирали в национално-освободителните и църковните борби, в стремежа към все 
по-висока просвета и култура, продължават да бъдат отправна точка в развитието ни 
като нация и държава, добави той. 

На тържественото заседание присъства Президентът на Република България Георги 
Първанов. Гости бяха и вицепрезидентът Ангел Марин, членове на Министерския съвет, 
висши магистрати, омбудсманът, представители на вероизповеданията в България, 
членове на дипломатическия корпус, ръководители на държавни институции, 
представители на местното самоуправление, на академичните среди, на граждански 
организации, главни редактори на медии. За повече информация натиснете ТУК 

 
Видеопослание на председателя на Европейския парламент Ханс – Герт 

Пьотеринг по повод тържественото честване на 130-та годишнина на 
Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция 

 
Уважаеми господин Президент на Република България Георги Първанов, 
Уважаеми господин Председател на Народното събрание Георги Пирински, 
Уважаеми господин Министър-председател Сергей Станишев, 
Господа министри, 
Ваши превъзходителства, 
Уважаеми граждани на Република България, 
Скъпи приятели, 

Дирекция „Европейски съюз” 
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За мен е чест и удоволствие да се 
обърна към българското Народното 
събрание и българския народ от името 
на Европейския парламент във връзка с 
тържествената сесия  по случай 130-та 
годишнина на първата българска 
конституция. 

Дирекция „Европейски съюз” 
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Много съжалявам за 
невъзможността  лично бъда с вас днес, 
но предварително поети ангажименти в 
Европейския парламент не ми позволиха 
да напусна Брюксел, за да дойда в 
България и да присъствам на това 
историческо тържество. 

Първата конституция на България 
– Търновската конституция, приета през 
април 1879 г., поставя основите на 

модерната българска държавност. Тя е огромна крачка към утвърждаването на 
българската нация в сърцето на нашия европейски континент. 

Преди двадесет години падането на Берлинската стена и на желязната завеса 
проправиха пътя към  повторното завръщане на България в Европа. Копнежът на 
българския народ да бъде част от демократичния свят бе осъществен. 

Основите на днешна свободна и демократична България бяха положени от 
Търновската конституция, чиято 130-та годишнина отбелязваме днес. Повелите на 
Търновската конституция са намерили отражение и в новата конституция на Република 
България, приета през юли 1991 г. Тази нова конституция, приета след завръщането на 
България в семейството на свободните народи,  налага принципите на мира, хуманизма, 
човешкото достойнство, справедливостта и толерантността, давайки силни правни и 
конституционни гаранции за политическа, религиозна и културна свобода. Същите тези 
принципи представляват общото наследство на европейските народи и са 
основополагащи ценности на Европейския съюз. 

Позволете ми да изразя отново радостта на всички  граждани на Европейския съюз 
във връзка с членството на България в нашето европейско семейство. Бих искал отново 
да подчертая историческото значение на разширяването на Европейския съюз и 
присъединяването на България към него. На вашата страна бяха необходими повече от 60 
години, за да се завърне в свободна Европа и така нашият континент да бъде отново 
обединен. България идва със своето богато културно и интелектуално наследство, 
допринасяйки за взаимното ни обогатяване. 

Вашата страна и преди всичко българският народ заслужава благодарности за 
положените през последните години огромни усилия, както и за готовността за 
предприемане на реформи. От собствената си история българският народ се е научил да 
цени свободата и да уважава човешките права. Конституцията от 1879 г. положи 
основите на съвременна свободна България и 130 години по-късно тя е демократична 
държава. Днес членството на България в Европейския съюз служи като допълнителна 
гаранция за извоюваната свобода и демокрация. 

В заключение, позволете ми да цитирам девиза на Република България – 
“Съединението прави силата”. Тази мисъл, свързана с легендата за Хан Аспарух, отлично 
изразява и целите и визията на Европейския съюз - единството, което умножава нашия 
потенциал, гарантира бъдещето на нашия континент и просперитета на европейските 
граждани. 

Нашата обща съдба днес е свързана с Европейския съюз. Заедно ние извървяхме 
пътя към свободата, демократизацията и сътрудничеството на нашия континент. 
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Ценностите, заложени преди 130 години в първата  конституция на България – 
Търновската конституция, са важен крайъгълен камък по този път. 

Нека продължим  напред по този общ път – следващите стъпки са изборите за 
Европейски парламент на 7 юни и окончателното ратифициране и влизането в сила на 
Лисабонския договор. 

Благодаря за вниманието! 
 

За повече информация натиснете ТУК 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК  
 
Образование и култура 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Ново партньорство за модернизирането на университетите — Форум 
на ЕС за диалог между университетите и бизнеса - COM(2009)158 Досие на 
документа 

 ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Окончателен доклад относно изпълнението и въздействието на 
втората фаза (2000—2006 г.) на програмите за действие на Общността в сферата 
на образованието („Сократ“) и професионалното обучение („Леонардо да Винчи“) и 
на многогодишната програма (2004—2006 г.) за ефективно интегриране на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в системите за 
образование и обучение в Европа (eLearning) - COM(2009)159 Досие на документа 

 БЯЛА КНИГА - Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска 
рамка за действие - COM(2009)147 Досие на документа 

 
Развитие и отношения със страните от АКТ 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Подкрепа на развиващите се страни за справяне с кризата - 
COM(2009)160 Досие на документа 

Рибарство и морско дело 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - 
Изграждане на устойчиво бъдеще за аквакултурата - Нов импулс за стратегията за 
устойчиво развитие на европейската аквакултура - COM(2009)162 Досие на 
документа 
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http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1759
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2596
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2596
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2597
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2601
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2608
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2605
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2605
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Договор от Лисабон  
ЕС обучава нов дипломатически корпус без да чака Лисабонския договор 

Европейският съюз беше обвинен в „неуважение към демокрацията" 
в   неделя, след като стана ясно, че са обучавани стотици членове на 
новата дипломатическа служба, въпреки че Лисабонският договор, който я 
създава, все още не е влязъл в сила, съобщава Daily Telegraph.  

Петстотин и тридесет служители на Европейската комисия вече са 
започнали своето обучение в изграждането на „споделена дипломатическа култура и 
солидарност" за евентуално участие в Службата за външни дейности (EEAS).  

Ирландските гласоподаватели блокираха Лисабонския договор, който дава 
законовото основание за създаването дипломатическия корпус като отхвърлиха 
преименувания конституционен договор на ЕС с референдум миналия юни. 

Разкритието, че Комисията просто е започнала обучението на евро-дипломатите, 
разгневи ирландските политици. Очаква се Ирландия да проведе втори референдум за 
Лисабонския договор през октомври. За повече информация натиснете ТУК  

  

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 

15 – 16 април 2009 г. - преговори по някои от най-важните проекти за актове  

Представители на Европейския парламент и Съвета проведоха серия от 
неформални преговори по  законодателни предложения, които имат за цел да ускорят 
приемането на тези актове преди изборите на 4-7 юни. Разговорите са относно 
директивата за работното време, за инвестициите в ключови енергийни проекти, надзора 
на банките и застрахователните кампании и относно телекомуникациите. За повече 
информация натиснете ТУК  
 
Седмицата в Съвета  

14 – 15 април 2009 г. 

 

На 14 и 15 април 2009 г. в Прага се проведе неформална 
среща на министрите на околната среда от Европейския 
съюз. На срещата са обсъдени два тясно свързани аспекта 
на опазването на климата - един от приоритетите на 
Чешкото председателство в областта на околната среда. 
Министрите обсъдиха проблемите, свързани с адаптацията 
към промените в климата в Европа и по-специално с 
промените във водния цикъл в резултат на климатичните 

промени. През втората част на срещата вниманието е фокусирано върху стратегията на 
държавите членки при воденето на международните преговори за срещата в Копенхаген 
през месец декември 2009 г. Тогава се очаква да бъде постигнато споразумение за 

Дирекция „Европейски съюз” 
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общата борба с промените в климата след 1012, когато изтича действието на Протокола 
от Киото. За повече информация натиснете ТУК 

  
Новини от Европейската комисия 

 Телекомуникации: Комисията завежда дело срещу Обединеното кралство 
във връзка с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните 
данни  

Комисията откри процедура за нарушение срещу Обединеното кралство в резултат на 
множество жалби от потребители на интернет в Обединеното кралство и след интензивни 
консултации с органите на Обединеното кралство по отношение на използването от 
доставчиците на интернет услуги на технологията за целенасочена поведенческа 
реклама, известна под името „Phorm“. Предмет на процедурата ще бъдат някои проблеми 
при прилагането в Обединеното кралство на правилата на ЕС за защита на 
неприкосновеността на личния живот в електронните медии (ePrivacy) и на личните 
данни, съгласно които държавите от ЕС трябва, наред с други изисквания, да гарантират 
поверителността на комуникациите, като забранят прихващане и наблюдение без 
съгласието на потребителя. Тези проблеми бяха констатирани при разследването на 
действията на органите на Обединеното кралство от Комисията, предизвикано от жалбите 
на потребители на интернет относно Phorm. За повече информация натиснете ТУК  

 Неприкосновеността на личния живот на гражданите трябва да се 
превърне в приоритет през цифровата ера, заяви европейският комисар 
Рединг 

Във видеоматериал, качен на 14 април 2009 г. на нейния сайт, Вивиан Рединг, комисар 
на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите, заяви, че европейците 
трябва да имат правото да контролират по какъв начин се използват техните лични данни 
и добави, че Комисията ще предприеме мерки, ако държавите-членки на ЕС не 
гарантират спазването на това право при използването на нови технологии като 
поведенчески насочени реклами, „умни чипове“ за радиочестотна идентификация или 
онлайн мрежи за социални контакти. За повече информация натиснете ТУК  

 

 Безопасност на продуктите - без компромиси 

ЕС се грижи за безопасността на потребителите чрез система за предупреждения за 
опасни продукти. Всички ние сме потребители. Всеки път, когато отиваме да купим нещо 
в магазин или влизаме в интернет, за да направим поръчка, законодателството на ЕС 
гарантира, че предлаганите продукти са безопасни и произведени при справедливи 
условия. За гарантиране на безопасността на продуктите Комисията използва система за 
бързо предупреждение (RAPEX) за всички опасни потребителски стоки с изключение на 
храни, фармацевтични и медицински изделия. Ако даден продукт се счита за опасен, 
RAPEX бързо предава информация до 30 участващи страни, така че продажбата му да 
бъде спряна или ограничена. За повече информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
21-24 април 2009 г.  - пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург 
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http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm�
http://www.eu2009.cz/event/1/836/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/570&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/571&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://ec.europa.eu/news/environment/090420_1_bg.htm
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По-ниски цени на роуминга от 1-ви юли 2009 г. Цените за обаждане, изпращане на 
съобщения и мобилен интернет в роуминг ще бъдат намалени от 1-ви юли 2009 г., като 
максималните цени за обаждания ще бъдат 0.43 евро за изходящи и 0.19 евро на минута 
(без ДДС) за входящи разговори. Максималната цена на SMS в роуминг от 1-ви юли 2009 
г. ще бъде 0.11 евро (без ДДС). За повече информация натиснете ТУК  

Права на пациентите за ползване на здравни услуги зад граница. За пациентите 
ще бъде по-лесно в бъдеще да ползват здравни услуги зад граница и разходите им за 
това ще бъдат възстановявани, благодарение на законодателното предложение за 
правата на пациентите при трансгранични здравни грижи, което депутатите ще гласуват 
на предстоящата сесия в Страсбург. ЕП настоява пациентите да бъдат информирани по 
подходящ начин относно техните права при лечение извън тяхната държава членка. За 
повече информация натиснете ТУК  

Удължаване на срока на авторските права до 95 години. На предстоящата сесия в 
Страсбург депутатите ще гласуват предложение за директива, която ще увеличи срока за 
закрила на авторското и някои сродни права. Новият текст предвижда изпълнителите и 
продуцентите на звукозаписи да получават възнаграждения от авторски права в срок от 
95 години след първото издание или изпълнение на творбата им. За повече информация 
натиснете ТУК  

Зелена светлина за либерализирането на пазара на електричество и газ в ЕС /т. 
33 от ГРП на НС – 2007 г./ Либерализирането на европейските пазари на 
електричество и газ ще продължи, като същевременно правата на енергийните 
потребители ще бъдат засилени, благодарение на постигнатия компромис между 
депутатите от ЕП и чешкото председателство на ЕС по т.нар. трети енергиен пакет. 
Законодателните текстове от него ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на ЕП в 
Страсбург. За повече информация натиснете ТУК  

ЕП ще гласува доклада на Атанас Папаризов за достъпа до газопреносни мрежи 
/т. 33 от ГРП на НС – 2007 г./ Докладът на българския депутат Атанас Папаризов 
(ПЕС) относно условията за достъп до газопреносните мрежи е част от третия енергиен 
пакет и по него е постигнат компромис със Съвета на министрите. Новото 
законодателство създава общи правила за пренос на газ чрез установяване на 
обвързващи мрежови кодекси, дава по-големи правомощия на Агенцията за 
сътрудничество между енергийните регулатори, насърчава регионалното сътрудничество 
и засилва сигурността на доставките. За повече информация натиснете ТУК  

Платежоспособност II /т. 49 от ГРП на НС – 2007 г./ На предстоящата сесия в 
Страсбург европейските депутати ще гласуват предложението за директива относно 
предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност 
(т.нар. директива "Платежоспособност II"). Директивата въвежда нова регулаторна 
рамка, оптимизираща финансовата стабилност на застрахователната индустрия, като по 
въпроса беше постигнато споразумение със Съвета на министрите. За повече информация 
натиснете ТУК  

По-голяма прозрачност и независимост на агенциите за кредитен рейтинг. 
Законодателното предложение, което Европейският парламент ще гласува на 
предстоящата сесия в Страсбург, цели да повиши прозрачността и независимостта на 
европейските агенции за кредитен рейтинг. За повече информация натиснете ТУК  

По-големи права за автобусните пътници и тези, пътуващи по водни пътища. 
Европейският парламент ще гласува законодателно предложение, което гарантира 
правата на автобусните пътниците, както и на тези, пътуващи по море или по вътрешен 
воден път, по подобие на вече успешно прилаганите права на пътниците на въздушен 
транспорт. Акцентът на законодателството е върху обезщетяването и помощта при отмяна 
или закъснение, правата на пътниците с увреждания, отговорността на превозвачите при 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c001_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c002_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c003_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c004_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c005_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c006_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c007_bg.htm
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телесна повреда или смърт, както и върху подобряването на разглеждането на жалбите. 
За повече информация натиснете ТУК  

Задължения за доставчиците на дървен материал. Депутатите ще гласуват за 
въвеждането на по-стриктни правила за продажбата на дървен материал в ЕС, тъй като 
според тях незаконната сеч е основната причина за обезлесяването и влошаването на 
състоянието на горите. Всички оператори от веригата за доставки на дървен материал ще 
трябва да доказват законността на техния дървен материал и изделията от дървен 
материал, които пускат на пазара. На нарушителите ще бъдат налагани санкции, които да 
отразяват степента на икономическите и екологичните щети. За повече информация 
натиснете ТУК  

Доклади на Румяна Желева относно Конвенцията на ООН за хората с 
увреждания. На 24 април, петък, Европейският парламент ще гласува в Страсбург 
докладите на българския евродепутат Румяна Желева (ЕНП-ЕД) относно 
присъединяването на ЕС към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и 
факултативния протокол, отнасящ се към нея. Това е първата конвенция на ООН в 
областта на правата на човека, представена на европейските институции за процедура на 
присъединяване или официално утвърждаване. За повече информация натиснете ТУК  
 
Проект на дневен ред на пленарната сесия  
 

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) 
 
вторник, 21 април 2009 г. 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Проект на дневен ред  

Комисия по външни работи  
Проект на дневен ред 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Проект на дневен ред 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред 

Комисия по правни въпроси 
Проект на дневен ред 

 
сряда, 22 април 2009 г. 

Комисия по транспорт и туризъм 
Проект на дневен ред 

 
четвъртък, 23 април 2009 г. 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Проект на дневен ред 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c008_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c009_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/53672-110-04-17-20090414BRI53671-20-04-2009-2009/default_p001c010_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2009-04-2&language=BG
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+ENVI-OJ-20090421-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+AFET-OJ-20090421-1+01+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ITRE-OJ-20090421-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ECON-OJ-20090421-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+JURI-OJ-20090421-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+TRAN-OJ-20090422-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+ECON-OJ-20090423-1+01+DOC+XML+V0//EN&language=BG
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Предстоящи събития в Съвета  
 
четвъртък и петък, 23 – 24 април 2009 г. 

 На 23 и 24 април 2009 г. в Люксембург ще се проведе 2937-то заседание на 
Съвета по земеделие и риболов. Министрите ще обсъдят въпроси, свързани с плана за 
действие на Европейската общност за опазване и управление на популациите. За повече 
информация натиснете ТУК  

Предстоящи събития за периода от 20 април до 3 май 2009 г.  
 
 
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
 
Календар на събитията от 20 до 26 април 2009 г.   
Най-важните новини от ЕК от 20 април до 17 май 2009 г.  
 
Инициативи на ЕС  

 Човек никога не е твърде млад да се погрижи за здравето си 

Кампанията „Бъдете здрави, бъдете каквито сте!" насърчава младите хора да са по-
активни в опазването на здравето си. Здравето рядко е сред основните приоритети на 
младите хора. Някои здравословни проблеми обаче, свързани със затлъстяване, 
тютюнопушене и консумация на алкохол и наркотици, често започват от ранна възраст. 
Начинът на живот се формира по-време на детството и младостта. Възприемането на 
добри навици отрано може да доведе до по-здравословен начин на живот по принцип и 
да предотврати развитието на хронични болести на по-късен етап от живота. Отчитайки 
този факт, Комисията ще даде началото на инициатива за младежко здраве , която 
насърчава младите хора да се справят със своите проблеми и да участват в дейности за 
подобряване на своето здраве. За повече информация натиснете ТУК  
 

Книги от фонда на Европейския документационен център  
Market observatory for energy - Report 2008  
Енергийните позиции на Европа – Доклад за 2008 г. 
ЕС 1427 
 
Social protection and social inclusion 2008: EU indicators 
Социална защита и социално включване за 2008 година: Индикатори 
ЕС 1428 
 
Understanding the Book of life 
Издание за генетиката 
ЕС 1429 
 
Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009 
Доклад за 2009 година относно Наука, Технология и Конкурентоспособност в ключовите 
фигури 
ЕС 1430 
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http://ec.europa.eu/health-eu/youth/index_en.htm�
http://www.consilium.europa.eu/applications/transparency-council/index.ASP?lang=BG&cmsid=1119
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/mainact/107240.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/165&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=bg
http://ec.europa.eu/news/environment/090416_1_bg.htm
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The priorities of the EESC during the Czech Presidency of the Council of the European Union - 
January - June 2009 
Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на Чешкото 
председателство на Съвета на ЕС  - януари – юни 2009 година 
ЕС 1431 
 
Life and Europe's rivers 
Реките в Европа – Опазване и подобряване на водните ресурси  
ЕС 1432 
 
Supporting Europe's neighbours in building capacity for environmental policy and action 
Подкрепа на трети държави, съседни на Европа за укрепване в областта на политиката за 
околна среда 
ЕС 1433 
 
PV STATUS REPORT – 2008 
Доклад на Европейската комисия за енергийното бъдеще 
ЕС 1434 
 
European Competitiveness Report – 2008 
Доклад на ЕС за конкурентоспособността за 2008 година 
ЕС 1435 
 
Climate for a transport change 
Транспортни промени в ЕС 
ЕС 1436 
 
Effectiveness of environmental taxes and charges for managing sand, gravel and rock 
extraction in selected EU countries 
Ефективност на данъците свързани с екологията 
ЕС 1437 
 
Sustainable consumption and production in South East Europe and Eastern Europe, Caucasus 
and Central Asia 
Устойчиво потребление и продукция в Югоизточна Европа, Източна Европа, Кавказ и 
Централна Азия 
ЕС 1438 
 
The pan - European environment: glimpses into an uncertain future 
Издание за околната среда за 2007 година 
ЕС 1439 
 
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe – 2007 
Емисиите на парникови газове и проектите на Европа за 2007 година 
ЕС 1440 
 
Energy and environment report – 2008 
Доклад за енергията и околната среда 
ЕС 1441 
 
Women in European politics - time for action 
Жените в политиките на Европа 
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ЕС 1442 
 
Report on Competition Policy – 2007 
Доклод за политиката на конкуренция за 2007 година 
ЕС 1443 
 
Manual for gender mainstreaming 
Ръководство за равенство между половете 
ЕС 1444 
 
CEDEFOP:Study visits catalogue - 2009/10 
Каталог  на визитите и обученията на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение за 2009/10 година 
ЕС 1446 
 
CEDEFOP:Terminology of European education 
Терминология на Европейския център за развитие на професионалното обучение 
ЕС 1448 
 
Corps diplomatique accrédite auprès des Communautés européennes et représentations 
auprès de la Commission: Vade-mecum a l'usage du corps diplomatique/ UE, Commission 
européenne 
Дипломатически представителства, акредитирани в Европейския съюз и представители в 
Европейската комисия. Справочник м. декември 2008 година 
 
 
 
 
 
 

         Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

   eubulletin@parliament.bg 
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