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Тема на седмицата 
 

Кандидатурата на Исландия е потвърдена 

 
Тингветлир — местността, където Алтингът (съдът и 
парламентът на Исландия), е заседавал от 930 до 
1799 г. 
През 1844 г. той е преместен в Рейкявик. 
@ Andreas Tille, Wikimedia 
 
 На заседанието на Съвета от 27 юли 
министрите на външните работи на ЕС потвърдиха 
кандидатурата на Исландия за членство в 
Европейския съюз и приканиха Комисията да 

представи становище в тази връзка. Правителството на Исландия представи 
кандидатурата си на настоящото шведско председателство на Съвета на ЕС с писмо от 
16 юли. 
 За да бъде призната като страна кандидатка, трябва да бъдат изпълнени редица 
политически и икономически условия, т. нар. „критерии от Копенхаген“. Те включват 
политическа стабилност, гарантираща демокрацията и правата на човека, 
функционираща пазарна икономика и прилагане на цялото законодателство на ЕС. 
 Съветът припомни принципа, съгласно който всяка страна кандидатка се оценява 
индивидуално. 
 Членството на Исландия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) от 
1997 г. и в Шенгенското пространство от 2001 г. ще улесни преговорите за 
присъединяване. Като член на ЕИП страната вече е възприела близо 75% от 
законодателството, отнасящо се до вътрешния пазар. 
 Островната държава е разположена в северната част на Атлантическия океан и 
населението ѝ наброява около 320 000 души. Разположението, природните 
характеристики и климатът на страната са причина за суровите условия на живот, като 
основният поминък е риболовът и овцевъдството. В края на 20 век икономиката на 
Исландия се разви в нови области на финансовия сектор и услугите, което я превърна в 
една от най-богатите държави в света на глава от населението, преди да бъде засегната 
от финансовата криза през есента на 2008 г. 
   

За повече информация: 
Заключения на Съвета относно разширяването (pdf) 
Съобщение на Съвета за пресата (pdf) 
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета 
Съобщение на Европейската комисия  

 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/109364.pdf�
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=71&grp=15559&lang=EN&cmsId=339�
http://video.consilium.europa.eu/index.php?pl=&sessionno=2432&lang=EN�
http://ec.europa.eu/news/external_relations/090728_bg.htm�
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 
 

  
 Народното събрание избра 
на заседанието си на 29 юли 
2009 г. ръководствата и състава 
на постоянни парламентарни 
комисии. Светлин Танчев от ГЕРБ 
бе избран за председател на 
Комисията по европейските 
въпроси и контрол на 

европейските фондове. Заместници станаха Десислава Танева от ГЕРБ, Джевдет 
Чакъров от ДПС и Меглена Плугчиева от левицата. 
 На 30 юли 2009 г. се проведе първото заседание на Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове. За повече информация натиснете ТУК. 
 

Предстоящи събития  
 

Таблица на мероприятията по дата на провеждане 
 

Название Място/ 
Начало 

Участници Информация 

COFAC - Среща на председателите на 
парламентарните комисии по външна 
политика на тема “Балтийско море и 
отношенията между страните в региона. 
Текущи външнополитически въпроси.”  

Visby, 
Швеция 
6.09.2009 

Председателите на 
комисиите по 
външна политика 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36818 

Устойчивост в публичните финанси. 
Икономически аспекти на изменението на 
климата 

Стокхолм 
6.09.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи с 
бюджетни и 
екологични въпроси 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36806 

Изсичането на горите и изменението на 
климата 

Стокхолм 
27.09.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
екология и с горско 
стопанство  

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36823 

XLII COSAC – Конференция на комисиите 
по европейските въпроси на парламентите 
в ЕС 

Стокхолм 
4.10.2009 

Членове на 
Комисиите по 
европейските 
въпроси 

http://www.cosac.
eu/en/meetings/st
ockholm/ordinary/ 

Балансиран подход към правната 
сигурност и борбата против 
организираната престъпност, със 
специален акцент върху трафика на хора  

Стокхолм 
11.10.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
правосъдие и 
вътрешни работи 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36825 
 

Среща за парламентарно измерение на 
инициативата за „Източно партньорство” 
(Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, 
Молдова и Украйна)  

Стокхолм 
21.10.2009 

Членове на 
Комисиите по 
външна политика 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/41086 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=240�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36818�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36818�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36818�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36806�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36806�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36806�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36823�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36823�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36823�
http://www.cosac.eu/en/meetings/stockholm/ordinary/�
http://www.cosac.eu/en/meetings/stockholm/ordinary/�
http://www.cosac.eu/en/meetings/stockholm/ordinary/�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36825�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36825�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36825�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41086�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41086�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41086�
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Европейска политика за сигурност и 
отбрана 

Стокхолм 
8.11.2009 

Председателите на 
комисиите по 
въпросите на 
отбраната 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36827 
 

Съвместна парламентарна среща на 
шведското председателство и на 
Европейския парламент за обсъждане на 
Стокхолмската програма (общи мерки в 
областта на правосъдието и вътрешните 
работи) 

Брюксел 
9.11.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
правосъдие и 
вътрешни работи 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/41088 
 

Конференция за равенството между 
половете 

Стокхолм 
12.11.2009 

Парламентаристи, 
занимаващи се с 
равенството между 
половете 

http://www.ipex.e
u/ipex/cms/home/c
alendar/pid/36828 

 
 

 
 
 

Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК получени в периода от 27.07.-31.07.2009г. 
 
Външни отношения 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за налагане на някои специфични 
ограничителни мерки, насочени към определени физически и юридически лица, 
образувания и органи предвид ситуацията в Сомалия - COM(2009)393 Досие на 
документа 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на 
Зимбабве - COM(2009)395 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ относно хармонизирана методология за класифициране и докладване 
на жалби на потребители и запитвания - COM(2009)346 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
придобития опит по прилагането на регламенти (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 
853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. в областта на хигиената на храните - COM(2009)403 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
европейската инициатива за борба с болестта на Алцхаймер и други деменции - 
COM(2009)380 Досие на документа 

 
Земеделие и развитие на селските райони 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Състоянието на пазара на млечни 
продукти през 2009 г. - COM(2009)385 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА в 
съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. 

http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36827�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36827�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36827�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41088�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41088�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/41088�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36828�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36828�
http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/calendar/pid/36828�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2908�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2908�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2917�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2902�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2904�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2911�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2893�
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за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания - 
COM(2009)407 Досие на документа 

 
Изследвания 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от името на 
Общността, на Споразумение за научно и техническо сътрудничество между 
Европейската общност и правителството на Япония - COM(2009)298 Досие на 
документа 

 
Икономически и финансови въпроси 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА до бюджетния орган относно гаранциите, които се 
покриват от общия бюджет Състояние към 31 декември 2008 г. - COM(2009)398 
Досие на документа 

 
Информационно общество 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква 
в) от Договора за ЕО, относно измененията от страна на Европейския парламент на 
общата позиция на Съвета, отнасяща се до предложението за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Група на европейските 
регулатори в областта на далекосъобщенията - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2009)422 
Досие на документа 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква 
в) от Договора за ЕО, относно измененията от страна на Европейския парламент на 
общата позиция на Съвета, отнасяща се до предложението за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО 
относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и услуги, както и на Директива 2002/58/ЕО 
относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на 
личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 
2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане 
на законодателството за защита на потребителите - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за 
ЕО - COM(2009)421 Досие на документа 

 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА съгласно член 251, параграф 2, трета алинея, буква 
в) от Договора за ЕО, относно измененията от страна на Европейския парламент на 
общата позиция на Съвета, отнасяща се до предложението за Директива на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО 
относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 
2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната 
инфраструктура и взаимосвързаността между тях, и 2002/20/ЕО относно 
разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за 
ЕО - COM(2009)420 Досие на документа 

 
Конкуренция 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за политиката на конкуренция за 2008 г. - 
COM(2009)374 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Бъдещата регулаторната рамка относно 
конкуренцията в автомобилния сектор - COM(2009)388 Досие на документа 

 
Координиране на политиките на ЕК 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2919�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2907�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2907�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2920�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2921�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2922�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2931�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2895�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2927�


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 26 
3 август 2009 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

6 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка - 
COM(2009)402 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка - 
COM(2009)401 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ - Включване на устойчивото развитие в политиките на ЕС: Преглед на 
стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие за 2009 г. - COM(2009)400 
Досие на документа 

 
Околна среда 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно 
прилагането и ефективността на Директивата за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) (Директива 85/337/ЕИО, съответно изменена с Директива 
97/11/EО и Директива 2003/35/ЕО) - COM(2009)378 Досие на документа 

 
Правосъдие, свобода и сигурност 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно 
прилагането и функционирането на режима за местен граничен трафик, въведен с 
Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни 
граници на държавите-членки - COM(2009)383 Досие на документа 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ ОТ СТРАНА НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪБИРАНЕ НА 
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЦА И ЗА ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО - COM(2009)373 
Досие на документа 

 
Регионална политика 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 
1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои 
разпоредби относно финансовото управление - COM(2009)384 Досие на документа 

 
Рибарство и морско дело 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на дългосрочен план за 
запаса от хамсия в Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас - 
COM(2009)399 Досие на документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

 ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за дейностите на 
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2008 г. - 
COM(2009)394 Досие на документа 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад 
относно прилагането на Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 септември 2002 г. за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета 
за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение 
на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на 
труд - COM(2009)409 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за прилагане на ревизираното рамково 
споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2897�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2923�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2899�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2901�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2900�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2909�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2925�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2914�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2910�
http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2918�
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европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и 
малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията 
с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и 
Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 
96/34/EО - COM(2009)410 Досие на документа 

 
 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз  
 
25.07.2009 г. L 194 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 665/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
   
     Регламент (ЕО) № 666/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои 
продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 
пазарна година 
 

Регламент (ЕО) № 667/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за вписване на 
название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски 
указания (Nocciola Romana (ЗНП)) 
 

Регламент (ЕО) № 668/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
оценката и сертифицирането на данни за качеството и неклинични данни, свързани с 
лекарствените продукти за модерна терапия, разработени от микро-, малки и средни 
предприятия  
   

Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 
засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински 
произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО  
   

Регламент (ЕО) № 670/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за определяне на 
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 
отношение на публичната интервенция за изкупуване чрез тръжна процедура на твърда 
пшеница и неолющен ориз, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2008 и 
Регламент (ЕО) № 687/2008 
  
  Регламент (ЕО) № 671/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за откриване на 
процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене в Съединените американски 
щати през 2010 година по някои квоти на ГАТТ 
 
     Регламент (ЕО) № 672/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година относно 
издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за 
подпериода юли 2009 година с Регламент (ЕО) № 327/98 

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg&s=ec&action=show&id=2930�
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2009&serie=L&textfield2=194&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=bg�
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  РЕШЕНИЯ 
  
     

 Решение на Комисията от 22 юли 2009 година за одобряване на някои изменени 
програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2009 
година и за изменение на Решение 2008/897/ЕО по отношение на финансовото участие, 
предоставено от Общността на някои държави-членки по програми, одобрени с 
посоченото решение (нотифицирано под номер C(2009) 5475) 

 
Решение на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Решение 

2006/679/ЕО по отношение на прилагането на техническата спецификация за оперативна 
съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на 
трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер 
C(2009) 5607)  

 
25.07.2009 г. L 195 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
Регламент (ЕО) № 631/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за определяне на 
подробни правила за прилагане на приложение I към Регламент (ЕО) № 78/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на моторни превозни 
средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в 
движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на 
директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО 
 
 
L 196 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 673/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за определяне 
на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
  
  Регламент (ЕО) № 674/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура 
  
  Регламент (ЕО) № 675/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за откриване на 
тръжна процедура за намаляване на митото за внос в Испания на сорго от трети държави 
 

Регламент (ЕО) № 676/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за откриване на 
тръжна процедура за намаляване на митото за внос в Испания на царевица от трети 
държави 
 

Регламент (ЕО) № 677/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за откриване на 
тръжна процедура за намаляване на митото за внос в Португалия на царевица от трети 
държави 
 

Регламент (ЕО) № 678/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за изменение за 
сто и десети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои 
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и 
образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2009&serie=L&textfield2=195&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=bg�


Седмичен бюлетин Година ІІ, Брой 26 
3 август 2009 г. 

 

Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

9 

 
 

 ДИРЕКТИВИ 
  

Директива 2009/82/ЕО на Съвета от 13 юли 2009 година за изменение на 
Директива 91/414/ЕИО с оглед включване на тетраконазол като активно вещество  
  

Директива 2009/83/ЕО на Комисията от 27 юли 2009 година за изменение на някои 
приложения към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на техническите разпоредби относно управлението на риска      
 
РЕШЕНИЯ 
  

Решение на Съвета от 13 юли 2009 година за невключването на метам в 
приложение I към Директива 91/414/ЕИО и отнемането на разрешенията за продукти за 
растителна защита, съдържащи това вещество  

Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични 
критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на обувни изделия 
(нотифицирано под номер C(2009) 5612)  

 
  Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични 
критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за къмпингови услуги 
(нотифицирано под номер C(2009) 5618)  
   

Решение на Комисията от 24 юли 2009 година за определяне на максималния 
размер на помощта, предоставена за частно складиране на маслиново масло в рамките на 
тръжната процедура, открита с Регламент (ЕО) № 542/2009 (нотифицирано под номер 
C(2009) 6059) 
 

Решение на Комисията от 27 юли 2009 година за изменение на Решение 
2008/721/ЕО по отношение на обезщетенията, плащани на членовете на научните 
комитети и експертите в областта на безопасността на потребителите, общественото 
здраве и околната среда (нотифицирано под номер C(2009) 5767) 
 
 
29.07.2009 г. L 197 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
 

 Регламент (ЕО) № 679/2009 на Съвета от 7 юли 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1386/2007 за определяне на мерки за опазване и изпълнение, 
приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на 
Атлантическия океан 
  

 Регламент (ЕО) № 680/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран 
  
  Регламент (ЕО) № 681/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за прекратяване на 
процедурата по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 
192/2007 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на 
някои видове полиетиленов терефталат с произход, inter alia, от Малайзия, за повторно 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2009&serie=L&textfield2=197&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=bg�
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налагане на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за 
прекратяване на регистрирането на този внос 
 

Регламент (ЕО) № 682/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за прекратяване на 
частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса 
на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република 
   
     Регламент (ЕО) № 683/2009 на Комисията от 28 юли 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
  
  Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на 
Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за 
движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз 
 
     Регламент (ЕО) № 685/2009 на Комисията от 28 юли 2009 година относно 
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои 
продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 
пазарна година 
 
 
 ДИРЕКТИВИ 
  

Директива 2009/84/ЕО на Комисията от 28 юли 2009 година за изменение на 
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I 
към нея на сулфурил флуорид като активно вещество  

 
РЕШЕНИЯ 
  

 Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични 
критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на текстилни изделия 
(нотифицирано под номер C(2009) 4595)  
 

 Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични 
критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на хартия тип 
„тишу“(нотифицирано под номер C(2009) 4596)  
 

 Решение 2009/569/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година в подкрепа на 
дейностите на ОЗХО в рамките на изпълнението на стратегията на ЕС срещу 
разпространение на оръжия за масово унищожение 
 

Решение 2009/570/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение и 
удължаване срока на действие на Решение 2008/901/ОВППС относно мисия за независимо 
международно разследване по конфликта в Грузия 
 

Съвместно действие 2009/571/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за 
удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за кризата в 
Грузия 
 

Съвместно действие 2009/572/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за 
изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2008/736/ОВППС 
относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia 
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Обща позиция 2009/573/ОВППС на Съвета от 27 юли 2009 година за изменение на 
Обща позиция 2006/795/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската 
народнодемократична република 
 
 
30.07.2009 г. L 198 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 686/2009 на Комисията от 29 юли 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 
 

Регламент (ЕО) № 687/2009 на Комисията от 29 юли 2009 година за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 877/2008, (ЕО) № 878/2008 и (ЕО) № 879/2008 за откриване на 
постоянен търг за препродажба на захар, съхранявана от интервенционните агенции на 
Белгия, Чешката република, Ирландия, Италия, Унгария, Словакия и Швеция 
 
 ДИРЕКТИВИ 
  
    Директива 2009/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 
година относно теглително-прикачното устройство и устройството за заден ход на 
колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия)  

 
Директива 2009/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 

година относно огледалата за виждане назад на колесни селскостопански или горски 
трактори (кодифицирана версия)  

 
Директива 2009/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 

година относно максималната конструктивна скорост и товарните платформи на 
колесните селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия)  
  

Директива 2009/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 
година относно мястото за монтиране на задната регистрационна табела на дву- или 
триколесни моторни превозни средства (кодифицирана версия)  
 

Директива 2009/85/ЕО на Комисията от 29 юли 2009 година за изменение на 
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на 
куматетралил като активно вещество в приложение I към нея  
 

Директива 2009/86/ЕО на Комисията от 29 юли 2009 година за изменение на 
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I 
към нея на фенпропиморф като активно вещество  
   

Директива 2009/87/ЕО на Комисията от 29 юли 2009 година за изменение на 
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I 
към нея на индоксакарб (indoxacarb) като активно вещество   
   
        
 РЕШЕНИЯ 
  

 Решение на Съвета от 28 ноември 2008 година относно сключването на 
споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2009&serie=L&textfield2=198&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=bg�
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Барбадос, Белиз, Република Конго, Република Кот Д’Ивоар, Република острови Фиджи, 
Кооперативна република Гвиана, Ямайка, Република Кения, Република Мадагаскар, 
Република Малави, Република Мавриций, Република Мозамбик, Сейнт Китс и Невис, 
Република Суринам, Кралство Свазиленд, Обединена република Танзания, Тринидад и 
Тобаго, Република Уганда, Република Замбия и Република Зимбабве относно 
гарантираните цени за тръстикова захар за периодите на доставка 2006—2007 г., 2007—
2008 г., 2008—2009 г. и от 1 юли 2009 г. до 30 септември 2009 г. и относно сключването 
на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и 
Република Индия за гарантирани цени за тръстикова захар за същите периоди на 
доставка 
  
     Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и 
Барбадос, Белиз, Република Конго, Република Кот Д’Ивоар, Република острови Фиджи, 
Кооперативна република Гвиана, Ямайка, Република Кения, Република Мадагаскар, 
Република Малави, Република Мавриций, Република Мозамбик, Сейнт Китс и Невис, 
Република Суринам, Кралство Свазиленд, Обединена република Танзания, Тринидад и 
Тобаго, Република Уганда, Република Замбия и Република Зимбабве относно 
гарантираните цени за тръстикова захар за периодите на доставка 2006—2007 г., 2007—
2008 г., 2008—2009 г. и от 1 юли 2009 г. до 30 септември 2009 г. 
   
     Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и 
Република Индия относно гарантираните цени за тръстикова захар за периодите на 
доставка 2006—2007 г., 2007—2008 г., 2008—2009 г. и между 1 юли 2009 г. и 30 
септември 2009 г. 
 

Решение на Съвета от 27 юли 2009 година за назначаване на член от Румъния в 
Европейския икономически и социален комитет 
  

 Решение на Съвета от 27 юли 2009 година за назначаване на заместник-член от 
Обединеното кралство в Комитета на регионите 
  
  Решение на Съвета от 27 юли 2009 година за назначаване на член от Испания в 
Комитета на регионите 
 

Решение на Комисията от 9 юли 2009 година за установяване на екологични 
критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за услуги за 
туристическо настаняване (нотифицирано под номер C(2009) 5619)  
 

Решение на Комисията от 29 юли 2009 година за даване възможност на държавите-
членки да удължат временните разрешения, издадени за новите активни вещества 
ацеквиноцил, аминопиралид, аскорбинова киселина, беналаксил-M, мандипропамид, 
новалурон, прокиназид, спиродиклофен и спиромезифен (нотифицирано под номер 
C(2009) 5582)  
 

Решение на Комисията от 29 юли 2009 година за изменение на Решение 
2006/433/ЕО за определяне на финансовото участие на Общността в разходите, 
направени от Германия в контекста на спешните мерки, предприети за борба с болестта 
класическа чума по свинете през 2002 г. (нотифицирано под номер C(2009) 5866) 
  

 Решение на Комисията от 29 юли 2009 година относно финансовото участие на 
Общността в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Cloppenburg, Германия 
през декември 2008 г. и януари 2009 година (нотифицирано под номер C(2009) 5869) 
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Решение на Комисията от 29 юли 2009 година за финансиране на специални 
спешни мерки за защита на Общността от болестта бяс 
 
   
31.07.2009 г. L 199 
     
РЕГЛАМЕНТИ 
  
     Регламент (ЕО) № 688/2009 на Комисията от 30 юли 2009 година за определяне на 
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и 
зеленчуци 

Регламент (ЕО) № 689/2009 на Комисията от 29 юли 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската 
народнодемократична република 
 

Регламент (ЕО) № 690/2009 на Комисията от 30 юли 2009 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи 
правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска 
агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1) 
 

Регламент (ЕО) № 691/2009 на Комисията от 30 юли 2009 година относно 
извършване на авансови плащания от 16 октомври 2009 г. във връзка с премията за 
млечни продукти и допълнителното плащане, плащането на площ за полски култури, 
преките плащания във връзка с мерки по програмите POSEI и програмите за Егейските 
острови, схемата за единно плащане, специфичното плащане за култура — ориз, 
премията за протеинови култури, премиите за овче месо и козе месо, плащанията за 
говеждо и телешко месо и схемата за единни плащания на площ 
 

Регламент (ЕО) № 692/2009 на Комисията от 30 юли 2009 година за образуване на 
процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 
1001/2008 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на 
някои съединителни елементи за тръби и тръбопроводи с произход, inter alia, от 
Малайзия, за отмяна на митото върху вноса от един износител от тази държава и за 
въвеждане на регистрационен режим за същия внос 
 

Регламент (ЕО) № 693/2009 на Комисията от 27 юли 2009 година за забрана на 
риболова на морски дявол в зона VI; води на ЕО от зона Vb; международните води от 
зони XII и XIV от страна на съдове под флага на Германия 
 
     Регламент (ЕО) № 694/2009 на Комисията от 30 юли 2009 година относно 
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления за периода от 1 юли 
2009 г. до 30 юни 2010 г. в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 
748/2008 за замразени месести части от диафрагмата на животни от рода на едрия рогат 
добитък 
   
ДИРЕКТИВИ 
  
    Директива 2009/88/ЕО на Комисията от 30 юли 2009 година за изменение на 
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I 
към нея на тиаклоприд (thiacloprid) като активно вещество  
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 Директива 2009/89/ЕО на Комисията от 30 юли 2009 година за изменение на Директива 
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на азота като активно 
вещество в приложение I към нея  
 
 
 РЕШЕНИЯ 
  

Решение на Съвета от 25 юни 2009 година за временното прилагане и сключването 
на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за 
опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки 
за сигурност 
     

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за 
опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки 
за сигурност 
 
 
31.07.2009 г. L 200 
 
РЕГЛАМЕНТИ 
  
    Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата 
безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и 
отделни технически възли, предназначени за тях  
  

Регламент (ЕО) № 662/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 
година за установяване на процедура за договарянето и сключването на споразумения 
между държави-членки и трети държави по специфични въпроси на приложимото право 
към договорни и извъндоговорни задължения 
  

 Регламент (ЕО) № 663/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 
2009 година за създаване на програма за подпомагане на икономическото възстановяване 
чрез предоставяне на финансова помощ от Общността на проекти в областта на 
енергетиката 
  
  Регламент (ЕО) № 664/2009 на Съвета от 7 юли 2009 година за установяване на 
процедура за договарянето и сключването на споразумения между държави-членки и 
трети държави относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни 
решения по брачни дела, по дела, свързани с родителската отговорност, и по дела, 
свързани със задължения за издръжка, както и по въпроси на приложимото право към 
дела, свързани със задължения за издръжка 
  
   Поправки 
    

Поправка на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 
18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по 
отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до 
информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на 
директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (  ОВ L 188, 18.7.2009 г.) 
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Договор от Лисабон  
 
Германският конституционен съд одобри с условия Лисабонския договор  
30 юни 2009 г. 

 
Германският конституционен съд подкрепи във вторник с известни условия 

Лисабонския договор, съобщиха информационните агенции. Магистратите от Карлсруе 
постановиха, че договорът за реформа на Европейския съюз е в унисон с германските 
закони, но изискаха промени в местното законодателство, преди президентът Хорст 
Кьолер да сложи подписа си под него. "Основният закон казва "да" на Лисабонския 
договор, но изисква засилване на парламентарните отговорности на национално ниво", 
заяви един от съдиите - Андреас Фоскуле, цитиран от в. "Ди Цайт". Лисабонският договор 
е сред най-амбициозните европейски проекти на германския канцлер Ангела Меркел, 
радва се на широка подкрепа в страната и вече беше одобрен от двете камари на 
парламента, припомня германската преса. 

Въпреки че съдът във вторник даде зелена светлина на договора за реформи, 
окончателната му ратификация отново ще се забави. Преди това Бундестагът трябва да 
приеме исканите от съда поправки. До края на сегашната парламентарна сесия във 
Федералната република остават броени дни, а през септември ще се проведат 
парламентарните избори. 

Договорът от Лисабон, който има за цел да доведе до институционални промени в 
ЕС, ще влезе в сила само при положение че бъде ратифициран от всички страни членки. 
Документът все още чака одобрение в Ирландия, Чехия и Полша. Първата от тях ще 
проведе повторен референдум в началото на октомври, след като получи правни 
гаранции, че ще запази суверенитет по въпроси като абортите и военния неутралитет. 
Президентите на Чехия и Полша пък чакат изхода от този вот и твърдят, че ще подпишат 
договора само ако Ирландия го одобри. Информация от Дневник.  

  
 

Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 

Водещи събития от мандата 2004-2009 - фотогалерия 

Бившият премиер на Великобритания Tony Blair за визията си за 
Европа, юни 2005 

Патетичната реч на Тони Блеър пред евродепутатите, 
протестите на докерите или визитата на бившия председател на ЕП 
Ханс-Герт Пьотеринг в Газа - отминалият парламентарен мандат бе 
белязан с много запомнящи се събития.Чрез тази фото галерия ще се 

опитаме да се върнем към някои от тях.  

Френският президент Nicolas Sarkozy пред Парламента, октомври 2008  

Издигнатият за италиански комисар Rocco Buttiglione пред евродепутатите, които 
отхвърлиха кандидатурата му заради консервативните му позиции по въпросите за 
хомосексуалните връзки, октомври 2004  

http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2009/06/30/746764_germanskiiat_konstitucionen_sud_odobri_s_usloviia/�
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090713PHT58088/pict_20090713PHT58088.jpg�
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090713PHT58085/pict_20090713PHT58085.jpg�
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090713PHT58085/pict_20090713PHT58085.jpg�
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090713PHT58085/pict_20090713PHT58085.jpg�
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Бившият председател на ЕП Hans-Gert Pöttering подписва хартата за основните права, 
заедно с представители на Съвета и Комисията.  

Докладчикът Evelyne Gebhardt по време на гласуването на оспорваната директива за 
услугите, февруари 2006  

След протестите на докерите  

Спомен от Оранжевата революция - първата визита на Viktor Yushchenko като украински 
президент бе в ЕП  

Визита на Ханс-Герт Пьотеринг в Газа  
 
 
Седмицата в Съвета  

27 юли 2009 г. 
 На 27 юли 2009 г. в Брюксел се проведоха 2957-то и 2958-то заседания на Съвета 
по общи въпроси и външни отношения. На заседанието по общи въпроси Съветът 
прикани Комисията да изготви становище относно присъединяването на Исландия към 
Европейския съюз (виж „Тема на седмицата”). Той прие обща позиция, насочена към 
разширяване на обхвата на ограничителните мерки срещу Северна Корея, в съответствие 
с Резолюция 1874 (2009) на Съвета за сигурност на ООН, след ядрените опити, 
извършвани от Северна Корея през май т.г. Съветът прие съвместни действия за 
удължаване мандата на ЕС за мониторинг в Грузия и на мандата на специалния 
представител на ЕС за кризата в Грузия. Съветът прие  на първо четене регламент за 
въвеждане на законова рамка за агенциите за кредитен рейтинг за осигуряване на 
правно-обвързваща регистрация и система за наблюдение, а също и  директива с цел 
затягане на правилата за капиталовите изисквания за банките, в отговор на 
специфични слабости, проявили се по време на финансовата криза. Съветът прие 
програма за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) 
с бюджет от 164 100 000 евро за периода 2010-2015, както и директива, с която се 
разрешава използването на радиочестотната лента 900 MHz освен от GSM, също и от 
UMTS и други системи за предоставяне на по-широк избор от услуги. Министрите приеха 
регламент за налагане на ограничения върху търговията с продукти от тюлени в 
отговор на загрижеността си във връзка с лова на тюлени. Съветът одобри нови правила 
за координация на системите за социална сигурност, с които се дава възможност на 
гражданите по-лесно да упражнят правото си за свободно придвижване от една държава-
членка в друга, независимо по какви причини – обучение, почивка, професионална 
кариера /т. 2 от ГРП на НС – 2007 г./ За повече информация натиснете ТУК  
 На заседанието, посветено на външните отношения, Съветът реши да бъде 
засилено участието на ЕС в усилията за възстановяване на мира и развитието в Сомалия 
в съответствие с препоръките на Върховния представител на ЕС Хавиер Солана. 
Приоритет ще имат дейности, които водят до бързи, но устойчиви резултати и ще работят 
в полза на мира и възстановяването в интерес на сомалийския народ. В тази връзка 
особено значение има изграждането на капацитета на обществените институции. Въз 
основа на резултатите, получени от наблюдателската мисия на ЕС в Грузия, особено 
по отношение на стабилизацията, нормализацията и създаването на климат на доверие, 
Съветът реши да удължи мандата на мисията в Грузия с допълнителен период от 12 
месеца - до 14 септември 2010 г. За повече информация натиснете ТУК  

 
Новини от Европейската комисия 

 Проучване - европейците, песимистични към перспективите за работа 

http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090713PHT58081/pict_20090713PHT58081.jpg�
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http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090713PHT58079/pict_20090713PHT58079.jpg�
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090713PHT58077/pict_20090713PHT58077.jpg�
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090713PHT58075/pict_20090713PHT58075.jpg�
http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20090713PHT58075/pict_20090713PHT58075.jpg�
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 Всеки трети европеец е "особено загрижен" за опасността да 
загуби работата си, а още повече хора се притесняват, че членове 
на техните семейства могат да останат без работа през идните 
месеци. 
 Резултатите от проучване по поръчка на ЕС , проведено 
през юни, не са учудващи. Европа се бори да се измъкне от най-
голямата рецесия на следвоенната епоха с прогнозиран спад в 

икономиката през тази година от 4 %. Очаква се ефектът от монетарните и фискалните 
стимули да се усети през 2010 г. - едва след като работните места в икономиката са 
намалели с около 8,5 млн. За повече информация натиснете ТУК  
 ЕС освобождава нови радиочестоти за нови и по-бързи мобилни услуги  

 На 27 юли 2009 г. Европа направи голяма стъпка напред към ново поколение 
мобилни услуги. Съветът на министрите последва Европейския парламент и одобри 
предложение на Европейската комисия за модернизиране на европейското 
законодателство (а именно така наречената Директива за GSM) по отношение на 
използването на радиочестотния спектър, необходим за мобилните услуги. С Директивата 
за GSM от 1987 г. се запазва част от честотната лента 900 MHz за устройства за достъп до 
мрежата GSM (Глобална система за мобилна връзка или първоначално Groupe Spécial 
Mobile), като например мобилните телефони. Сега актуализираната директива позволява 
радиочестотната лента 900 MHz да се използва и за предоставяне на по-бързи 
общоевропейски услуги, както мобилен интернет, при едновременно запазване на GSM-
услугите. Тази по-голяма гъвкавост ще стимулира по-силна конкуренция на европейския 
пазар на далекосъобщенията и ще допринесе за по-бързо и по-широко разпространяване 
на безжичните широколентови услуги — една от движещите сили на икономическото 
възстановяване. Очаква се реформата на директивата за GSM да доведе до икономии за 
сектора в размер до 1,6 милиарда EUR. Предвижда се преразгледаната директива да 
влезе в сила през октомври тази година. Комисията е предложила реформата на 
директивата за GSM успоредно с реформата на правилата на ЕС в областта на 
далекосъобщенията. Реформираната директива за GSM е първата от няколко важни 
директиви в сектора на далекосъобщенията, за които се водеха преговори, и одобрението 
от парламента и Съвета сега проправя пътя за по-силен безжичен сектор. За повече 
информация натиснете  ТУК  

 Антитръстова политика: Комисията започва публично допитване за 
преразглеждане на правилата за конкуренция в сектора на дистрибуцията 

 Европейската комисия приканва тези, които желаят, да направят коментари по 
предложението ѝ за преразглеждане на регламента за групово освобождаване и за насоки 
за споразуменията за доставка и дистрибуция (вертикални ограничения). Настоящият 
регламент изтича през май 2010 г. Въз основа на опита си при прилагане на правилата и 
на коментарите на заинтересованите страни Комисията смята, че тези правила като цяло 
функционират добре и не трябва да бъдат променяни изоснови. Основните предложения 
за изменения са направени с оглед на неотдавнашните промени на пазара, и особено 
увеличаването на пазарната сила на големите търговци на дребно и развитието на 
продажбите по интернет. Заинтересованите страни се приканват да изпратят коментарите 
си до 28 септември 2009 г. За повече информация натиснете ТУК  

 Европейците в огромното си мнозинство отчитат екологичното въздействие 
на продуктите, които купуват 

 Четирима от пет европейци казват, че се замислят върху въздействието на 
продуктите, които купуват, върху околната среда, разкрива проучване на Евробарометър, 
публикувано на 29 юли 2009 г.  Екологичните съображения са най-силни в Гърция, 
където повече от 9 от 10 анкетирани са заявили, че въздействието на продукта върху 
околната среда играе важна роля при решенията им за покупка. В същото проучване 
европейците са по равно разделени по отношение на твърденията на производители 

http://ec.europa.eu/news/employment/090727_bg.htm�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1192&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg�
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относно екологосъобразността на техните продукти, а почти половината изразиха мнение, 
че еко-продуктите биха били най-силно насърчени чрез съчетание от увеличени данъци 
върху продуктите, които са вредни за околната среда, и намалени данъци върху 
екологичните продукти. Беше изразена силна подкрепа за ролята на търговците на 
дребно за популяризиране на екологичните продукти и за задължително етикетиране с 
информация за отделяните през жизнения цикъл на продуктите парникови газове. За 
повече информация натиснете ТУК  

 Броят на студентите по програма „Еразъм“ достигна 2 милиона 
 Съгласно оповестените на 30 юли 2009 г. нови данни успешното развитие на 
програмата на ЕС „Еразъм“ за мобилност и сътрудничество в сферата висшето 
образование е продължило през академичната 2007/2008 г., като по програмата е била 
предоставена възможност на повече от 162 000 европейски студенти и 27 000 
академични кадри да отидат да учат или преподават в чужбина. За първи път по 
програмата „Еразъм“ са били подпомогнати и 20 000 студенти при провеждането на стаж 
в дружества и организации в други страни, а на почти 5 000 университетски кадри е била 
предоставена възможност за обучение в чужбина. Ако се вземат предвид образованието и 
провеждането на стаж в чужбина, то обменът на студенти по програма „Еразъм“ е 
нараснал с 5,2 % в сравнение с 2006/2007 г., като само мобилността с образователна цел 
е нараснала с 2,1 %. Въз основа на тези последни данни може да се предположи, че до 
средата на 2009 г. броят на студентите по програма „Еразъм“ е надвишил 2 милиона. За 
повече информация натиснете ТУК  

 Реформа на ОСП: Последен етап на реформата на ЕС в лозаро-винарския 
сектор, която влиза в сила на 1 август 

 Последният етап от реформата на Европейския съюз в лозаро-винарския сектор, 
договорена от министрите на селското стопанство през декември 2007 г., влиза в сила на 
1 август 2009 г. Тази широкообхватна реформа, чийто първи етап се прилага от 1 август 
миналата година, следва да внесе равновесие на пазара на вино, да доведе до 
премахване на разточителните и скъпи мерки за намеса на пазара и да позволи 
използването на бюджетните средства за по-категорични и дейни мерки, които да 
повишат конкурентоспособността на европейските вина. Реформата предвижда бързо 
преструктуриране на лозаро-винарския сектор чрез предвидената схема за доброволно, 
тригодишно изкореняване на лозя за създаване на алтернатива за 
неконкурентоспособните производители и за премахване от пазара на излишъците от 
вино. Субсидиите за кризисна дестилация и за дестилация на алкохол за консумация ще 
бъдат прекратени и средствата, разпределяни чрез национални пакети, могат да се 
използват за мерки от рода на реклама на вина на пазарите в трети държави, 
преструктуриране и инвестиции в модернизиране на лозови масиви и винарски изби. 
Реформата ще допринесе за по-добра защита на околната среда в лозарските райони и 
запазване на традиционни и вече установени политики за осигуряване на качеството, а 
също така ще опрости правилата за етикетиране, от което ще се възползват и 
производители, и потребители. От 1 януари 2016 г. също така ще бъде отменена за целия 
Европейски съюз ограничителната система на права за засаждане, като на държавите-
членки ще се предостави възможност да я запазят, ако желаят, до декември 2018 г. За 
повече информация натиснете  ТУК  
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Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

 Лятната пленарна сесия на новия Европейски парламент 
приключи. Новите евродепутати бяха топло посрещнати. Сега е 
време за лятната пауза, членовете на Парламента са по 
родните си места, а дейностите в Страсбург и Брюксел 
намаляват.  
 Членовете на Европейския парламент ще се върнат 
обратно по работните си места в края на лятната пауза, за да 

се подготвят за натоварените месеци на законодателна работа. Следващата пленарна 
сесия ще бъде в Страсбург в средата на септември.  
Източник: Страница на ЕП  

Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.  

Информация за сесиите на ЕП  

Справка за заседанията на ЕП  
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 

Съветът ще поднови заседанията си през месец септември. На 7 септември 2009 г. 
ще се проведе заседание на Съвета по земеделие и рибарство. 

Програма за работата на Съвета по време на Шведското председателство  
 
Предстоящи събития в Европейската комисия 
 
 Европейската комисия също ще бъде в лятна почивка през м. август. Първата 
седмична среща на Колегията ще се проведе на 2 септември 2009 г. в Брюксел. 

Най-важните новини от ЕК през второто шестмесечие на 2009 г.  
 
 

Книги от фонда на Европейския документационен център 
 
Книги получени през м. юни-юли 2009 г. 
 
Доклад за демографията в ЕС за 2008 година 
Demography report 2008 
ЕС 1482 
 
Издание на EUROSTAT за потребителите в Европа 
Consumers in Europe 
ЕС 1483 
 
Издание на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 
относно борбата с наркотичните средства в ЕС 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_bg.htm�
http://www.europarl.europa.eu/pdf/general/cal2009.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/sce/server/internet/latest_news/sce_latest_news_01.jsp?open_level=0�
http://www.europarl.europa.eu/activities/introduction/meetCal.do?language=BG�
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadBook.aspx?id=952&lang=1&bid=950&infotarget=&target�
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/09/27&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
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Internet - based drug treatment interventions 
EC 1484 
 
Издание на общността относно промените със заетостта и работните места в ЕС 
за 2008 година 
Restructuring in Europe – 2008 
EC 1485 
 
Преглед на напредъка в спецификата на макроикономическите и 
микроикономическите области, както и заетостта по отношение на лисабонската 
стратегия за растеж и заетост 
Detailed overview of progress across the EU in the specific macro-and micro-economic as 
weell as the employment areas 
EC 1486 
 
План за икономиката в Европа по отношение на лисабонската стратегия за 
растеж и заетост за 2009 година 
Annual country assessments 
EC 1487 
 
Хроника на парламентарните избори 
Chronicle of Parliamentary Elections / Chronique des Elections Parlementaires 
EC 1488 
 
Издание за развитието и перспективите в икономиката на ЕС през последните 
пет години 
Five years of an enlarged EU  Economic achievements and challenges 
EC 1489 
 
Издание за проучвания на инициативи в областта на европейското партньорство 
The European Research Area Partnership 
EC 1490 
 
Проучване за младежта в ЕС  
European Research on Youth 
EC 1491 
 
Издание за миграцията в Европа 
Moving Europe: EU research on migration and policy needs 
EC 1492 
 
Издание за грижата на хора с увреждания 
Ensuring accessibility and non-discrimination of people with disabilities 
EC 1493 
 
Издание на Европейския център за развитие на професионалното обучение 
Continuity, consolidation and change - Towards a European era of vocational education and 
training 
EC 1494 
 
Издание на дирекцията по заетостта и равните възможности относно инициативи 
за предотвратяване на инцидентите по време на работа в ЕС 
Causes and circumstances of accidents at work in the EU 
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EC 1495 
 
Доклад за действията на ЕС срещу дискриминацията за 2007-2008 година 
EU action against discrimination 
EC 1496 
 
Табло с резултатите на потребителския пазар 
The Consumer Markets Scoreboard 
EC 1497 
 
Издание за ранната грижа за обучението на децата в Европа 
Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities 
EC 1498 
 
Издание за висшето обучение в Европа за 2009 година 
Higher Education in Europe 2009: Developments in the Bologna Procress 
EC 1499 
 
Издание за околната среда в ЕС 
The EU works for you: environmental research for today and tomorrow 
ЕС 1500 
 
Промяна на данъците в държавите-членки на ЕС за 2008 година 
Monitoring revenue trends and tax reforms in Member States 2008 
ЕС 1501 
 
Статистическо издание относто енергетиката и транспорта в ЕС за 2009 година 
EU energy and transport in figures – 2009 
ЕС 1503 
 
Издание за иновативните технологии в строителството 
Innovative technologies for buildings 
ЕС 1504 
 
120-ТА среща на интерпарламентарния съюз 
120th IPU ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS 
 ЕС 1505 
 
Изследвания за по-добро здраве в ЕС  
European research for healthier future 
ЕС 1508 
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