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Народно събрание 

Тема на седмицата 
 
Приключи посещението в България на делегация от Комисията по регионално 
развитие на Европейския парламент 
 

Делегация от Комисията по регионално 
развитие на Европейския парламент посети 
България от 30 септември до 2 октомври  2008 
г. Евродепу атите се запознаха с роблемите а 
регионалното раз тие в България, проведоха 
срещи в Народното събрание и представители 
на централните и на местните власти в Република 
България и посетиха ред проекти, финансирани 
от Европейския съюз, съобщава информационният 
офис на ЕП в София. Начело на делегацията бе 
председателят на Комисията по регионално 
развитие Херардо Галеоте (ЕНП-ЕД, Испания). 
Групата включваше още заместник-председателя 
на комисията по регионално развитие - Евгени 

Кирилов (ПЕС, България) и евродепутатите Констанца Крел (ПЕС, Германия), Амброаз 
Гюйек (ЕНП-ЕД, Франция), Жан-Мари Бопи (АЛДЕ, Франция), а също и българските 
депутати в Европейския парламент Владко Панайотов (АЛДЕ), Филиз Хюсменова (АЛДЕ), 
Румяна Желева (ЕНП-ЕД) и Биляна Раева (АЛДЕ).  

т п н
 ви

с 

Евродепутатите се срещнаха с представители на парламентарната Комисия по 
местно самоуправление, регионална политика и благоустройство, на Комисията по 
бюджет и финанси и на Подкомисията по усвояването на средствата от Европейския съюз 
на НС. Разговори бяха проведени и със заместник министър-председателя Меглена 
Плугчиева, с министрите на финансите, на регионалното развитие и благоустройството, 
на околната среда и водите и на транспорта, както и с кметовете на София и Варна. 
Депутатите посетиха строителството на разширението на летище София, а също и обекти, 
изграждани по проекти в околностите на Горна Оряховица и по Северното Черноморие, 
които се финансират с помощта на Европейския съюз. 

Повече информация за събитието: 

Народно събрание  
 
Евродепутати дадоха висока оценка за макроикономическата среда и политиката 
на правителството за постигане на стабилност 

Депутатът в Европейския парламент Богуслав Либерадски даде висока оценка за 
макроикономическата среда и политиката на правителството за постигане на стабилност, 
предаде БНР. Той даде положителна оценка и за промените в публичната администрация 
и отбеляза, че има напредък в методологията за управлението на европейските средства. 
Евродепутатът заяви това на пресконференция в Министерския съвет след края на 
срещата на делегацията на Комисията по бюджетен контрол на Европейския 
парламент, водена от депутата Нилс Лундгрен, с вицепремиера Меглена Плугчиева. По 
думите на евродепутата основните слабости, които са присъствали в България по-рано, 
или са преодолени, или са на път да бъдат преодолени. Евродепутатите са посетили 
обекти, финансирани по програмите ФАР, САПАРД и ИСПА. Нилс Лундгрен каза, че като 
цяло депутатите не са били доволни от повечето неща, които са видели. 

Повече информация за събитието: 

Министерство на финансите  
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
1 – 2 октомври 2008 г. 

Предизвикателствата пред националните парламенти, свързани с европейското 
общностно право, обсъдиха на двудневен семинар в София депутати от 
Европейския парламент и от национални парламенти на страни от Западните 
Балкани. 

Форумът бе организиран от Генерална 
дирекция за връзки с националните парламенти 
съвместно с Генерална дирекция по външни политики 
и Комисията по външни работи на Европейския 
парламент със съдействието на Регионалния 
секретариат за парламентарно сътрудничество в 
Югоизточна Европа. Българският парламент споделя 
опита си от интеграционния процес с парламентите на 
страните от Западните Балкани, както и с други 
парламенти в региона, и ще продължи да го прави и в 
бъдеще, за да може със съвместни усилия да бъде 
ускорено цялостното приобщаване на региона към европейските структури, отбеляза на 
откриването на семинара на 1 октомври 2008 г. заместник-председателят на Народното 
събрание Анастасия Мозер. По думите й европейската интеграция би била непълна без 
участието на Западните Балкани. Заместник-председателят на Народното събрание 
посочи, че синхронизацията на българското законодателство с европейското общностно 
право е бил дълъг и труден процес, наложил дори промени в Конституцията на страната, 
и допълни, че и сега като член на Европейския съюз България продължава да работи за 
въвеждането и прилагането на общностното законодателство. Евродепутатът Виктор 
Бостинару отбеляза, че се говори за умора от разширяването и ЕС наистина има своите 
проблеми. Въпреки това той увери участниците във форума, че тези предизвикателства 
няма да възпрепятстват пътя им към Евросъюза. Директорът на генерална дирекция 
“Разширяване” на Европейската комисия Пиер Мирел говори за опита на Европейската 
комисия от предишни разширявания на Съюза. Опитът на парламентите на 
присъединяващите се държави при въвеждането на общностното право бе темата, по 
която изказвания направиха българският евродепутат Кристиан Вигенин и членове на 
национални парламенти.  За повече информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития  
 

Среща на председателя на Народното събрание 
Георги Пирински с председателя на Камарата на 
представителите на парламента на Чешката 
република Милослав Вълчек 
 

На 8 октомври 2008 г. председателят на Народното 
събрание Георги Пирински ще се срещне с председателя 
на Камарата на представителите на парламента на 
Чешката република Милослав Вълчек. Срещата, която ще 
се състои в зала "Запад" от 9.20 ч., ще бъде последвана от 
изявление за медиите. 
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Годишна работна програма  

 
  На 2 октомври 2008 г. Комисията по европейските въпроси разгледа и подкрепи 
рамковите позиции на правителството по т. 1 и т. 4 от Годишната работна програма на 
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008) 
 

 т. 1 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008) – Проект на Директива на Европейския парламент 
и Съвета за изменение на Директива 2003/87 ЕО с оглед подобряване и 
разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на 
Общността - СОМ (2008) 16. Предлаганата директива е част от законодателния 
пакет „Климат – енергетика” и цели да актуализира действащата в рамките на 
Общността схема за търговия с емисии, с оглед постигането на поставената от 
Европейския съвет ключова цел за съкращаване с поне 20% на парниковите 
газове до 2020 г. спрямо нивата през 1990 г. Досие на документа  

 т. 4 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите 
на Европейския съюз (2008) - Предложение за Директива за насърчаване на 
използването на енергия от възобновяеми източници COM(2008)19. Проектът на 
директива е част от пакета от законодателни предложения „Климат – енергетика”, 
представен от ЕК на 23 януари 2008 г., с цел намаляване емисиите на парникови 
газове, както и увеличаване потреблението на енергия от възобновяеми 
източници. С предложения проект на директива се установява обща рамка за 
насърчаването на енергията от възобновяеми източници, като е зададена 
задължителна цел от 20 % за общия дял в енергопотреблението на енергия от 
възобновяеми източници. Досие на документа  

 
 
 

Законопроекти, свързани с правото на ЕС 
 

 
На 2 октомври 2008 г. Комисията по транспорт и съобщения прие на първо 

четене Законопроект за Националната система за спешни повиквания с единен 
европейски номер 112, № 802-01-65, внесен от Министерски съвет на 12.08.2008 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. 

Народното събрание прие на заседанието си на 3 октомври 2008 г. на първо 
четене промени в Закона за държавната финансова инспекция, внесени от 
Министерския съвет. Те предвиждат контрольорите на Европейската комисия да имат 
достъп до всяка информация при същите условия като националните административни 
контрольори. Предвижда се също докладите от извършените проверки на ЕК да 
представляват доказателствен материал, който може да бъде приет в административните 
и съдебните й производства. Основната цел на промените е да се осигури на 
контрольорите на ЕК съдействие за осъществяване на контрола и проверките на място в 
случаите на установен отказ на проверяваните организации и лица, финансирани със 

http://kzg.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1311
http://kzg.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=172
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средства по програми на ЕС, доброволно да предоставят достъп до помещенията или 
документите си за извършване на проверките. В посочените случаи се предвижда 
съдействие от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, тъй като в 
обхвата на държавната финансова инспекция са включени и лицата, финансирани със 
средства по програми на ЕС, които са обект на проверките и на контрольорите на ЕК. 

Парламентът гласува на първо четене два законопроекта за промени в Закона 
за достъп до обществена информация, внесени от Бойко Великов и група народни 
представители и от Мартин Димитров и група депутати. 
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Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК, получени в периода от 29 септември до 3 октомври  2008 г. 
 
Бюджет 

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 8 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 
2008 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“ - 
COM(2008)564 Досие на документа 

 
Външни отношения 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Към 
стратегическо партньорство между ЕС и Мексико - COM(2008)447 Досие на 
документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Директиви 77/91/EИО, 78/855/EИО и 82/891/EИО на Съвета и 
Директива 2005/56/EО по отношение на изискванията за докладване и 
документиране при сливания и разделяния - COM(2008)576 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно преразглеждането на Директива 2001/86/ЕО 
на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското 
дружество по отношение на участието на заетите лица - COM(2008)591 Досие на 
документа 

 
Земеделие и развитие на селските райони 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА – 1-и финансов 
доклад относно финансовото изпълнение на Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — 2007 финансова година - COM(2008)589 
Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
1290/2005 относно финансирането на общата селскостопанска политика и 
Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски 
продукти ("Общ регламент за ООП") по отношение на разпределянето на храна на 
най-нуждаещите се лица в Общността - COM(2008)563 Досие на документа 

 
Изследвания 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1924
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1922
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1922
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1916
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1927
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1927
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1925
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1937


Седмичен бюлетин Брой 17 
6 октомври 2008 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

6 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подновяване на Споразумението за 
научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и 
правителството на Съединените американски щати - COM(2008)581 Досие на 
документа 

 
Икономически и финансови въпроси 
 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО 
ВЗЕТИТЕ И ОТПУСНАТИТЕ ЗАЕМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПРЕЗ 2007 
ГОДИНА - COM(2008)590 Досие на документа 

 
Информационно общество 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ относно втория периодичен преглед на обхвата на универсалната 
услуга в областта на електронните съобщителни мрежи и услуги в съответствие с 
член 15 от Директива 2002/22/ЕО - COM(2008)572 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Доклад за резултатите от прегледа на функционирането на Регламент 
(ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно 
роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за 
изменение на Директива 2002/21/ЕО - COM(2008)579 Досие на документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
изменение на Регламент (ЕО) № 717/2007 относно роуминга в обществени мобилни 
телефонни мрежи в рамките на Общността и на Директива 2002/21/ЕО относно 
общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги - 
COM(2008)580 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации 
(ISA) - COM(2008)583 Досие на документа 

 
Координиране на политиките на ЕК 

 Проект на РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от […] година относно съвместната 
оперативна програма „Унгария-Словакия-Румъния-Украйна за 2007—2013 г.“ за 
трансграничното сътрудничество по Европейски инструмент добросъседство и 
партньорство (ЕИДП) за 2007—2013 г., която да се финансира по статии 19 08 02 
01 и 19 08 02 02 от общия бюджет на европейските общности - C(2008)5146 Досие 
на документа 

 
Околна среда 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, трета алинея, 
буква в) от Договора за ЕО относно внесените изменения от страна на Европейския 
парламент на общата позиция на Съвета относно предложението за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно отпадъците - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за 
ЕО - COM(2008)559 Досие на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА до Европейския парламент и до Съвета относно плана 
за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2009—2012 г. - 
COM(2008)567 Досие на документа 

 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1913
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1913
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1929
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1915
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1926
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1928
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1931
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1934
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1934
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1936
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1919
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Предприятия и промишленост 
 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ oтносно 
доклад за придобития опит вследствие прилагането на разпоредбите на глава 2а от 
Директива 2001/83/ЕО, изменена с Директива 2004/24/ЕО по отношение на 
специалните разпоредби, приложими към традиционните растителни лекарствени 
продукти - Документ на основание член 16и от Директива 2001/83/ЕО - 
COM(2008)584 Досие на документа 

 
Транспорт 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Безопасност на въздухоплавателни средства на трети 
държави, които използват летища на Общността - (Доклад за прилагането на 
Директива 2004/36/ЕО) - C(2008)5265 Досие на документа 

 ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ТРЕТИ 
ДОКЛАД ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2320/2002 ОТНОСНО 
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО 
ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ - COM(2008)582 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Обща авиационна зона със съседните страни до 
2010 г. – Доклад за напредъка - COM(2008)596 Досие на документа 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване и сключване на протокол за 
изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и 
нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна 
република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на 
Република България и Румъния към Европейския съюз - COM(2008)405 Досие на 
документа 

 

Договор от Лисабон  
 
Английските консерватори се заканиха да подложат Лисабонския договор на 
референдум 
от «Дневник» – 01.10.2008 

 Уилям Хейг, английският външен министър в 
сянка, се зарече да подложи Лисабонския договор на 
обществено допитване, ако консерваторите спечелят 
властта във Великобритания, съобщи Euractiv. 
Консерваторите продължават да водят в проучванията на 
общественото мнение относно парламентарните избори. 

"Ако Лисабонският договор не е ратифициран и е 
още на масата, когато формираме кабинет, тогава, 
разбира се, ще проведем референдум," заяви Хейг на 28 
септември. Лидерът на консерваторите Дейвид Камерън 

също се закани кампанията му по време на следващите избори за Европарламент да се 
основава на обещанието за референдум. Ратификацията на Лисабонския договор 
формално приключи във Великобритания през юли. Текстът трябваше да влезе в сила 
преди изборите за ЕП през 2009 г., но отхвърлянето му от ирландските избиратели 
постави под въпрос дали първоначалният график ще бъде спазен. 
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http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1914
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1923
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1932
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1935
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1943
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=1943
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Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
Промени на пазара на електронни комуникации  
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Прозрачност на офертите и цените, повече сигурност в 
Интернет, по-лесно прехвърляне на телефонни номера от 
един оператор към дру . Това а само някои от ромените, 
които ще станат факт с новия законодателен пакет за 
електронни комуникации. Евродепутатите, които 
одобриха пакета през септември, предложиха по-лесен 
достъп до номера за спешна помощ 112 от всяка държава 
- членка на ЕС. За повече информация натиснете 

г с п

ТУК  

 

 

 

 

Телекомуникации в стил 
1940 година 

 
Парламентът настоява за мерки срещу търговията с незаконно изсечен 
тропически дървен материал  

 

На последната пленарна сесия евродепутатите приветстваха 
сключването на Международното споразумение за търговията с 
тропически дървен материал, но в същото време изразиха 
неудовлетворение от него. Според тях резултатът е недостатъчен 
за това, което се изисква за решаването на проблема с изсичането 
на тропическите гори. Европейският парламент призова 
Европейската комисия да работи за забрана на незаконно 
изсечения тропически дървен материал на европейския пазар. За 
повече информация натиснете ТУК  

 

 
ЕП : Отворена дискусия за статута на блоговете 

 

На 25 септември 2008 г. евродепутатите приеха 
резолюция за медийния плурализъм, в която подкрепиха 
отворена дискусия за статута на блоговете. 
Първоначалният доклад на естонската депутатка от ПЕС 
Мариан Мико породи оживени реакции в цяла Европа, 
някои блогъри изразиха опасения от "цензура" и 
ограничаване на свободата на словото. Разговор с г-жа 
Mikko (бивш журналист) след гласуването. За повече 

информация натиснете ТУК  

http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/052-29881-156-06-23-909-20080526FCS29861-04-06-2008-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-38426-273-09-40-911-20080930STO38425-2008-29-09-2008/default_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/039-38391-338-12-49-906-20080929STO38338-2008-03-12-2008/default_bg.htm
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Кшиштоф Холовчиц 
евродепутат и състезател 

Бивш автомобилен състезател в кампанията за 
безопасност по пътищата  

 

През 2003 г. усмихнатото лице на Кшиштоф Холовчиц 
(46), полски рали-състезател и европейски шампион за 1997 
година, се появи по плакатите в Полша за насърчаване на 
участието в европейския референдум. Пет години по-късно е 
разговаряно с настоящия евродепутат Холовчиц - от 
фракцията на ЕНП-ЕД. Той е едно от водещите лица на 
кампанията за безопасност по пътищата. Интервю с депутата  

 

 
Седмицата в Съвета  

29 - 30 септември 2008 г. 

 На 29 и 30 септември 2008 г. в Брюксел се проведе 2892-ото заседание на Съвета 
по земеделие и рибарство. Страните - членки на ЕС, постигнаха съгласие за 
запазването на съществуващите риболовни квоти. Министрите на земеделието обсъдиха 
въпроса за осигуряване на плодове в училищата. На заседанието бяха проведени 
политически дебати по отношение на законодателните предложения във връзка с 
прегледа на състоянието на общата селскостопанска политика (т. 10 от ГРП на 
НС – 2008 г.) Съобщение от заседанието   

2 октомври 2008 г. 

 На 2 октомври 2008 г. в Люксембург се състоя 2893-ото заседание на Съвета по 
заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. На съвета 
бе проведен ориентационен дебат по предложението за директива за прилагане на 
принципа за равно третиране на лицата извън работното място (т. 14 от ГРП на 
НС-2008 г.). Съветът достигна до частичен общ подход по двата проекта за регламенти 
относно координацията на системите за социално осигуряване (т. 2 от ГРП на НС-
2007 г.). Министрите приеха решение, с което 2010 г. се обявява за Европейска 
година на борбата с бедността и социалното изключване. Съветът обсъди междинен 
доклад относно целта да се съчетават гъвкавост и сигурност. Съобщение от заседанието   
 

Новини от Европейската комисия 

Eврокомисарят по търговията Питър Манделсън подаде оставка 
 

Еврокомисарят по търговията Питър Манделсън връчи 
оставката си на председателя на Европейската комисия Жозе 
Мануел Дурао Барозу. Манделсън е приел покана на премиера 
на Великобритания Гордън Браун да влезе в правителството 
на страната, съобщи пресслужбата на ЕК.  

За поста на Питър Манделсън е номинирана баронеса 
Катрин Аштън. За повече информация натиснете ТУК 
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/041-38390-338-12-49-906-20080929STO38337-2008-03-12-2008/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/103161.pdf
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/newsRoom/related.asp?BID=79&GRP=14056&LANG=1&cmsId=339
http://www.euractiv.com/en/future-eu/barroso-embraces-new-uk-commissioner/article-176042
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√ Комисията стартира публична консултация за превръщането на Европа във 
водеща сила при преминаването към Web 3.0 

  Европа би могла да има водеща роля при следващото поколение Интернет. На 29 
септември 2008 г. Европейската комисия очерта основните стъпки, които Европа трябва 
да предприеме, за да отговори на следващата вълна на информационната революция, 
която ще се засили през идните години поради тенденции, като мрежите за установяване 
на социални контакти, окончателното преминаване към бизнесуслуги онлайн, мобилните 
услуги въз основа на GPS и мобилна телевизия, както и развитието на интелигентните 
етикети. Докладът показва, че Европа се намира в добра позиция да се възползва от тези 
тенденции поради политиката си за подпомагане на отворени и конкурентни 
телекомуникационни мрежи, както и защитата на правото на личен живот и сигурността. 
Комисията стартира публична консултация за политиката и отговорите на частния сектор 
във връзка с тези възможности. Докладът на Комисията разкрива също нов индекс за 
развитието на широколентовия достъп (BPI), който сравнява националните постижения 
чрез ключови измервания като скоростта на широколентовия достъп, цената, 
конкуренцията и обхвата. Швеция и Нидерландия са първи в тази европейска класация за 
широколентов достъп, която допълва по-традиционния индекс за проникване на 
широколентовия достъп, използван досега от телекомуникационните регулатори. За 
повече информация натиснете ТУК 

√ Комисията предлага преразглеждане на правилата за изискванията към 
банковия капитал с цел укрепване на финансовата стабилност   

  На 1 октомври 2008 г. Европейската комисия предложи преразглеждане на 
правилата на ЕС за изискванията към банковия капитал, което цели да укрепи 
стабилността на финансовата система, да намали излагането на риск и да подобри 
надзора върху банките, които извършват дейности в повече от една държава от ЕС. 
Съгласно новите правила на банките ще бъдат наложени определени тавани при 
кредитирането на даден субект, а националните надзорни органи ще имат по-широк 
поглед върху дейностите на трансграничните банкови групи. В предложението, което 
изменя действащите директиви относно капиталовите изисквания, са отразени 
резултатите от активно обсъждане с международните партньори, държавите членки и 
сектора. Сега предложението се представя за разглеждане пред Европейския парламент и 
Съвета. За повече информация натиснете ТУК  

√ Европейската комисия направи предложение относно възможностите за 
риболов в Черно море за 2009 г. 

  На 1 октомври 2008 г. Европейската комисия прие предложение относно 
възможностите за риболов в Черно море за 2009 г. Комисията предлага общ допустим 
улов (ОДУ) на калкан, възлизащ на 100 тона, който остава непроменен спрямо 2008 г., и 
ОДУ за копърка, възлизащ на 12 750 тона, което е с 15 % по-малко спрямо 2008 г. 
Предложенията се опират на консултация с работна група от водещи български и 
румънски научни специалисти в областта на рибарството, както и с Научно-техническия и 
икономически комитет по рибарство към Европейската комисия, който прегледа доклада 
на работната група. За повече информация натиснете ТУК  

√  Сливания: Комисията разрешава планираното придобиване на OTE от 
Deutsche Telekom 

  Европейската комисия разреши придобиването на гръцкия телекомуникационен 
оператор OTE от германския телекомуникационен оператор Deutsche Telekom съгласно 
Регламента на ЕС за сливанията. Комисията заключи, че сделката няма да засегне 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1422&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1433&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1440&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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съществено ефективната конкуренция в Европейското икономическо пространство (ЕИП) 
или която и да е съществена част от него. За повече информация натиснете ТУК 

√ ЕС насърчава усилията на национално равнище в борбата срещу бедността 
и социалното изключване 

  На 3 октомври 2008 г. Европейската комисия предложи набор от общи принципи, 
които спомагат предоставянето на страните от ЕС на нови насоки относно техните 
стратегии за справяне с бедността. В основата на препоръката са три съществени 
аспекта: подходящото подоходно подпомагане, пазари на труда, способстващи 
приобщаването, и достъпът до качествени услуги. Националните правителства ще бъдат 
насърчавани да се позовават на посочените принципи и да определят въз основа на тях 
политики за „активно приобщаване“, с цел да се постигне напредък в борбата срещу 
изключването от обществото и от пазара на труда. За повече информация натиснете ТУК  

√ Родителите са изправени пред проблема с недостиг на услуги за гледане 
на деца, се казва в доклад на ЕС 

 Въпреки отбелязания напредък, услугите за гледане на деца в държавите от ЕС не 
отговарят на нуждите на родителите според излезлия на 3 октомври 2008 г. доклад на 
Европейската комисия. В доклада се констатира, че в повечето държави не са постигнати 
целите за предоставяне на услуги за гледане на деца, които лидерите на ЕС си поставиха 
в Барселона през 2002 г. — за 90 % от децата на възраст от три години до училищна 
възраст и 33 % от децата под тригодишна възраст. „Целите от Барселона“ са неразделна 
част от стратегията на ЕС за растеж и заетост, като задачата им е да помогнат на младите 
родители, по-конкретно на жените, да се върнат на работа. Днешният доклад е част от 
по-големия пакет от мерки на Комисията за подобряване на равновесието между 
професионалния и личния живот на европейците. За повече информация натиснете ТУК  

√ 50 млади европейци, чийто първи професионален опит е в чужбина 

  На 3 октомври 2008 г. 50 търсещи работа младежи, за които първото предложение 
за работа е за професионална дейност в друга европейска страна, споделиха опита си по 
време на посветена на това проява в Париж. Заедно с тях взеха участие работодатели и 
съветници по трудова мобилност от EURES — мрежата на европейските служби по 
заетостта. Инициативата на Европейската комисия „Моята първа работа в 
чужбина“ има за цел да изтъкне предимствата, предоставяни от по-голямата трудова 
мобилност и от правото на работа във всяка една страна в рамките на ЕС. За повече 
информация натиснете ТУК  

√ Равенство: да накараме законите да заработят. Конференция за 
дискриминацията подчертава разминаването между закони и практика 

 
 

Европа има строги антидискриминационни закони, 
но все още е далеч от равнопоставеността. Срещата на 
върха, посветена на равенството, която се проведе в 
Париж на 29 - 30 септември, бе шанс за експертите по 
въпросите на равните възможности да разгледат 
постигнатото в ЕС след кампания срещу дискриминацията, 
състояла се през 2007 г. За повече информация натиснете 
ТУК  
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1452&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1448&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1449&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1445&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?page_id=19
http://ec.europa.eu/news/justice/080929_1_bg.htm
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Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 
сряда - четвъртък, 8 и 9 октомври 2008 г. 
 
 На 8 и 9 октомври 2008 г. в Брюксел ще се проведе пленарна сесия на 
Европейския парламент.  Окончателен проект на дневен ред  
 
 
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред) 
 

понеделник, 6 октомври 2008 г.  
 
Комисия по култура и образование 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по петиции  
Проект на дневен ред  
 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по конституционни въпроси 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони  
Проект на дневен ред 
 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните  
Проект на дневен ред  
 
Комисия по заетост и социални въпроси  
Проект на дневен ред  
 
Комисия по икономически и парични въпроси  
Проект на дневен ред 
 
Комисия по бюджетите 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по развитие 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по външни работи 
Проект на дневен ред  
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AGENDA+20081008+0+DOC+WORD+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+CULT-OJ-20081006-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PETI-OJ-20081006-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20081006-1+03+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFCO-OJ-20081006-1+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AGRI-OJ-20081006-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+IMCO-OJ-20081006-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20081006-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+EMPL-OJ-20081006-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ECON-OJ-20081006-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+BUDG-OJ-20081006-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+DEVE-OJ-20081006-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+AFET-OJ-20081006-1+02+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
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вторник, 7 октомври 2008 г. 
 
Комисия по правата на жените и равенството между половете  
Проект на дневен ред  
 
Комисия по правни въпроси 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по рибарство 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по регионално развитие 
Проект на дневен ред  
 
Комисия по транспорт и туризъм 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните  
Проект на дневен ред  
 
Комисия по бюджетен контрол 
Проект на дневен ред 
 
Комисия по международна търговия 
Проект на дневен ред  
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
вторник, 7 октомври 2008 г. 

 На 7 октомври 2008 г. в Люксембург ще се проведе 2894-ото заседание на Съвета 
по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Ще бъдат обсъдени въпроси, 
свързани с подготовката на Европейския съвет, който ще се проведе на 15 и 16 октомври 
2008 г., както и с финансовите услуги и борбата с данъчните измами. Дневен ред на 
заседанието  

 

четвъртък-петък, 9 и10 октомври 2008 г. 

 На 9 и 10 октомври 2008 г. в Люксембург ще се проведе 2895-ото заседание на 
Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+FEMM-OJ-20081007-1+02+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+JURI-OJ-20081007-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PECH-OJ-20081007-1+02+DOC+WORD+V0//FR&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+REGI-OJ-20081007-1+03+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+TRAN-OJ-20081007-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+TRAN-OJ-20081007-1+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+ENVI-OJ-20081007-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+CONT-OJ-20081007-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+INTA-OJ-20081007-1+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/103171.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/103171.pdf
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Предстоящи събития в Европейската комисия 

√ Къде отиват парите на Европейския съюз? Нов уебсайт ще дава 
информация относно бенефициентите 

 
Уебсайтът „Система за финансова прозрачност“ и търсачката, 

открити на 2 октомври 2008 г., предоставят за първи път досега 
свободен достъп до информация за това кой получава средства от 
ЕС, управлявани пряко от Комисията и нейните изпълнителни 
агенции.  Базирана върху счетоводни данни, системата 
предоставя консолидиран преглед на предходната финансова 
година и съдържа около 24 000 вписвания относно програми, 

управлявани от Комисията,  области като изследователска дейност, образ вание и 
култура, енергетика и транспорт, както и някои аспекти от помощта за трети страни. 
Новата търсачка ще позволи на потребителите по-лесно да анализират и сравняват 
информация за отделните бе ефициенти и области на политиките. Тя представлява един 
от основните елементи на по-широката Европейска инициатива за прозрачност, 
лансирана от Комисията. За повече информация натиснете 

в  о

н

ТУК  
 
 
 
 
 

       Народно събрание 
          Дирекция „Европейски съюз” 

  eubulletin@parliament.bg 
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http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/021008-beneficiaries_bg.htm
mailto:eubulletin@parliament.bg
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