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Тема на седмицата 
 

11 – 12 декември 2008 г., Брюксел 

Добър и за България резултат бе постигнат на приключилия Европейски съвет, 
подчерта премиерът Станишев, който участва в него 
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 Европейският съвет одобри 
план за възстановяване на 
европейската икономика на 
стойност 200 милиарда евро, 
постигна съгласие по изпълнението 
на амбициозния пакет "енергетика - 
околна среда" и набеляза подходи 
за преодоляване на ирландското "не" 
на Лисабонския договор. Това са 
главните резултати от двудневния 
Европейски съвет в Брюксел - 
срещата на държавните и 
правителствени ръководители от 
Европейския съюз, коментира БТА.  
 Основно внимание в 
обсъжданията бе отделено на пакета 
"климат - енергетика", всестранен 

план за намаляване на вредните емисии, за увеличаване дела  на енергията от 
възобновяемите източници във всички страни членки. Това е амбициозен план, 
финансово скъп, не лек за прилагане, но неговото приемане поставя Европейския съюз 
във водеща позиция в света по ограничаването на вредните емисии и борбата срещу 
климатичните промени, заяви след форума българският министър председател Сергей 
Станишев, който участва в него. Смятам, че постигнахме добър резултат, което не беше 
лесно и от гледна точка на България. В резултат на добрата координация между осем 
централно и източноевропейски страни в Европейския съюз е постигнат добър резултат 
за нашите граждани, за нашите производители, да бъдат те добре защитени и да не се 
получат социални шокове и необосновани повишения на цените на енергията след 2013 
г., когато цялостно ще се прилага пакетът, добави той. Европейския съвет е приел 
предложението да бъдат отчетени усилията на страните членки, сред тях и България, за 
намаляване на емисиите въглероден двуокис през периода 1990-2005 г. Това беше 
принципния спор, който водихме в продължение на няколко месеца, отбеляза Сергей 
Станишев. В тази връзка е възприет механизъм за допълнително разпределение на 
правата за аукцион на емисионни квоти, което ще бъде от значителна подкрепа за 
страните с по-нисък БВП, сред които е и България. Ще спомена само, че чрез тази 
договорка са дава възможност до 2020 г. България да получава приход от над 1 милиард 
евро годишно от аукцион. Това ще даде допълнителен ресурс на България да решава 
своите проблеми, това ще един сериозен буфер и социална защита, възможност за 
инвестиране в ефективни производства, каза българският премиер.  

Никола Саркози, председател на Френската 
република и председател на Европейския съвет  
Photo: Council of the European Union 
 

 Във връзка с плана за икономическо възстановяване той очерта българското 
виждане за него - да е мащабен, да се прилага бързо, да има устойчивост в реализацията 
му. Част от одобрените мерки по прилагането на плана е свързана с облечено оказване 
на държавна помощ за малки и средни предприятия, което е особено важно за България, 
тъй като голяма част от бизнеса у нас е свързан с такива предприятия, както и въвеждане 
на ускорени процедури през 2009-2010 г. при възлагане на държавните поръчки, като ще 
бъде намален срокът за провеждане на търговете, изтъкна Сергей Станишев. По 
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предложение на България е одобрено всяка страна да може да избира според 
спецификата на икономиката си кои конкретно сфери на производство да подпомага. 
 Поставих също въпроса за продължаване на финансовото подпомагане за 
намаляване на последиците от затварянето на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй след 2009 
г. Този въпрос, тази тема, се възприемат позитивно от Европейската комисия, каза 
министър-председателят. Общата стойност на плана за финансово възстановяване се 
определя на около 200 милиарда евро, или 1,5 на сто от БВП на Европейския съюз, а 
всяка страна членка ще определя каква част от БВП ще използва за тази цел. Според 
Сергей Станишев може да се каже, че на практика целият БВП на България е насочен към 
омекотяване на ударите на финансово-икономическата криза, обхванала вече и 
Европейския съюз.  Подготвяхме държавния бюджет и за първо и за второ четене именно 
в контекста на развиващите се много динамично процеси на влошаване на 
икономическата конюнктура, поради проблеми не в България, а привнесени отвън. Много 
пъти съм казвал, че у нас проблемът не е вътрешният пазар, състоянието на българската 
банкова система, българският реален сектор в икономиката. Свиват се обаче пазарите в 
Европа, което влияе върху българската икономика, тъй като 62-63 на сто от българският 
износ е за Европейския съюз. Ежедневно приемаме мерки. Инвестиционният пакет на 
правителството за следващата година е близо 5,6 милиарда лева, с 20 на сто повече в 
сравнение с тази година. Всяко министерство трябва да представи отделен план и 
график, за да може всички капиталови разходи в отделните сектори да имат максимално 
бърз ефект в реалната икономика, да се поддържа заетост. Отделно стоят социалният 
пакет, секторните политики - за поддържане и модернизация на железопътния транспорт, 
за пътна инфраструктура, още редица по-малки проекти, които обаче създават голяма 
заетост както е в строителството, изтъкна Сергей Станишев. 
 
Източник: bnr.bg, 12 декември 2008 г. 
Още информация по темата: 
Заключения на председателството  
Страница на Съвета на ЕС  
Страница на Френското председателство  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bnr.bg/RadioBulgaria/Emission_Bulgarian/News/Bulgaria/Postings/1212-28.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/BG/ec/104706.pdf
http://www.consilium.europa.eu/focusView.ASP?lang=bg
http://www.ue2008.fr/PFUE/lang/en/accueil/PFUE-12_2008/PFUE-11.12.2008/Conseil_europeen_11-12-2008_resultats
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Събития в Народното събрание 
 

Годишна работна програма  

 
 На 10 декември 2008 г. Комисията по околната среда и водите разгледа т. 8 от 
Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на 
Европейския съюз (2008) – Предложение за Регламент на Европейския парламент и 
Съвета относно Схема на Общността за екомаркировка. Предлаганият Регламент е 
предназначен да замени Регламент 1980/2000 ЕО, като се отчита, че действащата в 
момента Схема не постига своите цели поради слабата известност на маркировката и 
прекалено бюрократичните процедури и управление. Проектът на Регламент предлага 
пакет от мерки за изменение и опростяване на Схемата, като отваряне на обхвата на 
екомаркировката и увеличаване на групите от продукти, които се включват в Схемата, 
премахване на годишните такси и опростяване на оценителните процедури.  

 
На 10 декември 2008 г., Комисията по 

земеделието и горите разгледа т. 10 от ГРП на 
НС (2008 г.) Предложението на Европейската 
комисия относно Регламент на Съвета, 
установяващ общи правила за директна подкрепа 
за фермерите в рамките на ОСП и установяващ 
някои схеми за подпомагане на фермерите, 
Предложение за Регламент, предвиждащ промяна 
на ОСП като променя регламенти (EC) No 
320/2006, (EC) No 1234/2007, (EC) No 3/2008 и 
(EC) No […]/2008; Предложение за Регламент за 
изменение на Регламент (EC) No 1698/2005 за 
подпомагане за развитие на селските райони (EAFRD); Предложение за Решение за 
изменение на Решение 2006/144/EC относно Общности стратегически насоки за развитие 
на селските райони (програмен период 2007-2013г.),е внесено на 20.05.2008 г в 
Европейския парламент и в Съвета. 

В съответствие с насоките представени в Съобщението на Европейската комисия 
„Подготовка за проверка на състоянието на реформата на Общата селскостопанска 
политика (ОСП)“ от 20 ноември 2007 г, тя изготви законодателни предложения, 
придружени от доклад за оценка на въздействието за проверката на състоянието на ОСП. 
Законодателните предложения са свързани с три основни регламента: 

– Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно 
установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на 
земеделски стопани, 

– Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване 
на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за 
някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП), 

- Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони.  

Тези предложения са принос към по-нататъшното развитие на ОСП, което 
съответства на общата цел на Европейската комисия (ЕК) и на изискванията от 
Договорите за насърчаване на устойчив и пазарно ориентиран селскостопански сектор, 
по-нататъшно опростяване на политиката, създаване на условия за използване на нови 
пазарни възможности и подготовка за справяне с новите предизвикателства като 
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http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=166
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=161
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=161
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изменение на климата, управление на водите и биоенергетика. Законодателните 
предложения съдържат няколко основни момента: опростяване на Система за единно 
плащане и Система за единно плащане на площ; общата организация на пазарите и 
политика за развитие на селските райони. 

 
На 11 декември 2008 г., Комисията по правни въпроси обсъди и подкрепи на 

свое редовно заседание постъпилата от Министерски съвет позиция  по т.18 от ГРП на 
НС (2008г.), която се отнася до Регламент относно статута на европейското частно 
дружество – COM(2008) 396. Целта на предложението на ЕК е да се поставят основите на 
условията, ръководещи създаването на компании под формата на Европейско частно 
дружеството. 

Настоящото предложение е част от пакет мерки, целящи да подкрепят малките и 
средни предприятия, наречени „Европейски акт за малките предприятия” (Small Business 
Act for Europe (SBA)). Целта на „Европейския акт за малките предприятия”  е да улесни 
дейността на малките и средни предприятия на Единния пазар и като последица от това 
да се подобрят пазарните им резултати. Европейското частно дружество е дружество, 
което има правосубектност и дялов капитал и е с ограничена отговорност.  

 Европейско частно дружество може да бъде създадено в съответствие с 
разпоредбите на регламента. То може да бъде създадено и чрез преобразуване, 
разделяне или сливане на съществуващи дружества. Предложението за регламент не 
урежда специална регистрационна процедура за Европейското частно дружество, но 
съдържа изисквания, които правят учредяването по-лесно и по-евтино:  

 искането за учредяване да може да се прави и чрез електронни средства; 
 съдържа списък на документи, които могат да се изискват от държавите-членки за 
регистрация; 

 изискване за еднократна проверка за законосъобразност.  
 Комисията по правни въпроси обсъди и подкрепи рамковите позиции на МС по 
т. 15 от ГРП (2008 г.) относно Решение за бъдещето на Евроюст и на Европейската 
правна мрежа по криминални въпроси, № 803-01-78/29.10.08 г., 
 Проектът за решение на Съвета относно укрепване на Евроюст,  е съвместна 
инициатива на група от 14 държави-членки, с която се изменя и допълва Решението на 
Съвета 2002/187/ПВР от 28 февруари 2002 с оглед укрепване и засилване ролята на 
Евроюст, най-вече в борбата с тежката организирана престъпност. Проектът на Решение 
за Европейската съдебна мрежа по наказателно-правни въпроси ще отмени разпоредбите 
на Съвместно действие 98/428/ПВР от 29 юни 1998 г, поради необходимостта от приемане 
на нов правен инструмент, предвид развитието в областта на съдебното и полицейско 
сътрудничество. В становището на Комисията по правни въпроси е отбелязано, че 
представените рамкови позиции, съгласно които България подкрепя като цяло 
предложенията, са съобразени с националния интерес и с политиката, водена в тази 
област, поради което могат да бъдат подкрепени.  

В края на дискусията народните представители от Комисията по правни 
въпроси се обединиха около становището, че рамковите позиции по проектите 
на актове следва да се внасят от Министерски съвет в Народното събрание в 
сроковете, предвидени в чл. 97б, ал. 1 от Правилника за организацията и 
дейността на Народното събрание с оглед навременното упражняване на 
функциите на парламентарно наблюдение и контрол, както и да се внасят 
самите проекти на актове. 

 
 На 11 декември 2008г. Комисията по бюджет и финанси разгледа на свое 
заседание точка 5 от Годишната работна програма на НС 2008г. - Проект на 
Директива относно общия режим за облагане с акциз. С предложението на 
Европейската комисия  за проект на  Директива относно общия режим за облагане с 
акциз се  създава правна основа за въвеждане и функциониране на Системата за 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=156
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=156
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=156
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=156
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=156
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=155
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проследяване и контрол на движението на акцизни стоки (Excise Movement and Control 
System, наричана „EMCS“). Със системата  EMCS се постига опростяване и 
осъвременяване на  акцизните процедури чрез намаляване на  задълженията на 
търговците, осъществяващи трансгранична икономическа дейност с акцизни стоки  и се  
предоставя възможност на администрацията, отговаряща за събирането на акцизите, да 
прилага по-интегрирани, по-бързи и ориентирани към риска подходи при проследяване и 
контрол на движението на акцизни стоки. Европейската комисия предвижда влизането в 
сила на новата директива от 1 април 2010 г. Комисията по бюджет и финанси прие за 
сведение позицията на МС по проекто директивата, според която с транспониране в 
националното законодателство на новите моменти на директивата ще се създадат условия 
за опростяване и осъвременяване на акцизните процедури, с цел намаляване на 
задължения на търговците, осъществяващи търговия с акцизни стоки между държавите-
членки. МС приема, че усъвършенствания механизъм за контрол ще доведе, както до 
намаляване на злоупотребите и нарушенията на данъчното законодателство, така и до 
опростяване и модернизиране на процедурите за движение на акцизни стоки под режим 
отложено плащане на акциз /РОПА/ и с платен акциз между държавите членки.   
 Комисията по бюджет и финанси разгледа и т.20 от Годишната работна 
програма на НС  2008г. - Директива на Съвета,  изменяща Директива 
2006/112/ЕО по отношение на  намалените ставки на ДДС. Предложението на 
Европейската комисия за проект на Директива на Съвета,  изменяща Директива 
2006/112/ЕО по отношение на  намалените ставки на ДДС  има за цел да  гарантира 
равни възможности за държавите- членки, както и повече прозрачност, последователност 
и безпроблемно функциониране на вътрешния пазар по отношение на намалените ставки 
на ДДС. Европейската комисия предлага в списъка на стоките и услугите, за които могат 
да се прилагат намалени ставки по ДДС да  се включат допълнително: услуги, които се 
предоставят на местно ниво  като например дребен ремонт на стоки (обувки, дрехи, 
компютри и т.н.); почистване и поддръжка на стоки (гладене, пране и др.);  жилищни 
услуги – строителство, реновиране, ремонт, изменение, поддръжка и почистване;   
ресторантьорски и кетъринг услуги; стоки, които могат да се ползват само от определена 
категория от  населението (детски пелени, оборудване за хора с увреждания и 
аудиокниги); услуги свързани с личността на лицата (фризьорство, козметика и др.), 
както и услуги, които се отнасят до подобряване на качеството на живот като 
градинарски услуги и озеленяване. Европейската комисия предвижда влизането в сила на 
новата директива от 1 януари 2011 г.,  ако бъде одобрена от всички държави-членки на 
ЕС. Комисията по бюджет и финанси прие за сведение позицията на МС по 
проектодирективата, според която единната ставка на ДДС е икономически най-
ефективна и най-приемлива. Чрез нея се избягва проблема с неравнопоставеността 
между различните стопански отрасли, намаляват се разходите за изпълнение на 
данъчните задължения и се облекчава значително администрирането на данъка.  
 

Законопроекти свързани с правото на ЕС 
 
 На 10 декември 2008 г. Комисията по околната среда и водите прие на второ 
четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, № 802-01-88, внесен от Министерски съвет на 12.11.2008 г. Със 
законопроекта се цели осигуряване на прилагането на няколко регламента на ЕС, 
въвеждат се изискванията на Директива 2005/33 ЕО относно съдържанието на сяра в 
корабните горива, прецизират се някои разпоредби относно ограничаване емисиите на 
летливи органични съединения  и се актуализират глобите и имуществените санкции. 
 На 11 декември 2008, Комисията по европейските въпроси разгледа следните 
законопроекти: 

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=155
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=166
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 1. Законопроект № 854-01-143/21.11.2008 г. за равенството на половете – 
внесен от Трифон Митев и Атанаска Тенева. Проектът на Закон за равенството на 
половете съответства на принципа за равенство на половете, възприет от 
първичното и вторичното право на ЕС. 
 2. Законопроект № 854-01-152/27.11.2008 г. за изменение и допълнение 
на Закона за енергийна ефективност – внесен от Деница Димитрова и група народни 
представители. Целта на законопроекта е да се въведат изискванията на Директива 
2002/91/ЕО относно изискванията за енергийните характеристики на сградите. Комисията 
по европейските въпроси отбелязва, че с § 1 и § 8 от законопроекта се цели от обхвата 
на задължителното сертифициране за енергийна ефективност да бъдат изключени 
сградите с разгърната застроена площ над 1000 кв. м, които не са 
“общественообслужващи”. Това предложение не съответства на Директива 2002/91/ЕО. В 
цитирания европейски правен акт в чл. 7, § 1 се казва изрично, че от изискването за 
сертифициране на сградите за енергийни характеристики могат да бъдат изключени само 
категориите сгради, описани в чл. 4, параграф 3 на директивата. След състоялата се 
дискусия и като взе предвид констатираните несъответствия с европейското право, 
Комисията по европейските въпроси предложи да не бъде подкрепен проекта  на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, внесен от Деница 
Димитрова и група народни представители. 
 3. Законопроект № 802-01-91/27.11.2008 г. за изменение и допълнение на 
Закона за движението по пътищата - внесен от Министерския съвет. Проектът на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата е насочен към 
хармонизиране на нашето право с Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните 
превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за такива превозни средства (Директива 2007/46/ЕО), 
Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно 
типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на 
Директива 92/61/ЕИО на Съвета (Директива 2002/24/ЕО) и Директива 2007/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета oт 11 юли 2007 г. относно последващо оборудване с 
огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в Общността (Директива 
2007/38/ЕО). 
 4. Законопроект № 802-01-93/2.12.2008 г. за изменение и допълнение на 
Закона за здравето - внесен от Министерския съвет. Със законопроекта се привеждат в 
съответствие с Регламент (ЕИО) № 339 на Съвета от 8 февруари 1993 г. относно 
проверките за съответствие с правилата за безопасност на продуктите при продукти, 
внасяни от трети страни, правомощията на органите на държавния здравен контрол по 
чл. 37, ал. 3 и се правят терминологични корекции в разпоредбите на чл. 49, 50 и 52 в 
съответствие с Директива 76/768/ЕЕС за козметичните продукти. 
 
 На 11 декември 2008 г., Комисията по здравеопазването прие на второ четене 
проект на закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия 
№802-01-64, внесен от Министерския съвет на 12.08.2008 г. Проектът на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия цели да въведе в 
българското законодателство Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно сближаване на 
законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми 
медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия и 
на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди(Директива 2007/47/ЕО). 
Съгласно чл.4 на Директива 2007/47/ЕО, държавите-членки са длъжни да транспонират 
директивата до 21.12. 2008 г. 
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Документи на Европейската комисия 
 
Документи на ЕК, получени в периода от 8 до 12 декември 2008 г. 
 
Борба с измамите 

 Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на 
Европейската общност, на Споразумението за сътрудничество между Европейската 
общност и нейните държави-членки, от една страна, и Княжество Лихтенщайн, от 
друга страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във вреда на техните 
финансови интереси - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от 
името на Европейската общност, на Споразумението за сътрудничество между 
Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Княжество 
Лихтенщайн, от друга страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във 
вреда на техните финансови интереси - COM(2008)839 Досие на документа 

 
Вътрешен пазар и услуги 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - План за 
действие за електронни подписи и електронна идентификация с цел улесняване на 
предоставянето на трансгранични обществени услуги в единния пазар - COM(2008)798 
Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЦЕНИ НА 
ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ В ЕВРОПА - COM(2008)821 Досие на документа 

 
Данъчно облагане и митнически съюз 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО 
относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на 
неплащането на данъци при внос и други трансгранични сделки - COM(2008)805 
Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно координирана стратегия за 
засилване на борбата с измамите с ДДС в Европейския съюз - COM(2008)807 Досие на 
документа 

 
Енергетика 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно 
енергийните характеристики на сгради - COM(2008)780 Досие на документа 

 Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (Евратом) за създаване на общностна рамка 
за ядрена безопасност - COM(2008)790 Досие на документа 

 
Здравеопазване и защита на потребителите 

 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно 
използването на вещества, различни от витамини и минерали, в хранителните добавки 
- COM(2008)824 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - План за действие относно донорството и 
трансплантацията на органи (2009-20015 г.): активизирано сътрудничество между 
държавите-членки - COM(2008)819 Досие на документа 
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 Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за 
трансплантация - COM(2008)818 Досие на документа 

 
Информационно общество 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Правна рамка 
за мрежи и услуги за мобилна телевизия: най-добра разрешителна практика — 
моделът на ЕС - COM(2008)845 Досие на документа 

 
Конкуренция 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Насоки за приоритетите на Комисията по прилагането 
на член 82 от Договора за ЕО в областта на злоупотребата с практики на отстраняване 
на конкуренти, наложени от предприятия с господстващо положение - COM(2008)832 
Досие на документа 

 
Околна среда  

 ЗЕЛЕНА КНИГА за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз - 
COM(2008)811 Досие на документа 

 
Предприятия и промишленост 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на търговския режим, 
приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти - 
COM(2008)796 Досие на документа 

 
Транспорт 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на  
законодателството за защита на потребителите - COM(2008)817 Досие на документа 

 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 в общата позиция на Съвета, отнасяща се за предложението за ДИРЕКТИВА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2002/59/ЕО 
за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за 
информация - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, 
параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2008)829 Досие на документа 

 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 в общата позиция на Съвета по отношение на предложението за 
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно отговорността на 
дружествата, осигуряващи превоза на пътници по море или вътрешен воден път, при 
злополука - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, 
параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2008)831 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция, приета от 
Съвета, с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно спазването на задълженията на държавите на флага - COM(2008)848 Досие на 
документа 
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 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 в общата позиция на Съвета, отнасяща се за предложението за ДИРЕКТИВА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно държавния пристанищен контрол 
- ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от 
Договора за ЕО - COM(2008)830 Досие на документа 

 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, 
параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно общата позиция, приета от 
Съвета с оглед на приемане на директива относно гражданската отговорност и 
финансовите гаранции на корабособствениците - COM(2008)846 Досие на документа 

 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 в общата позиция на Съвета по отношение на предложението за - 
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила и 
стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните 
дейности на морските администрации - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 
КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - COM(2008)828 Досие 
на документа 

 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 в общата позиция на Съвета по отношение на предложението за 
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общите правила и 
стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - 
COM(2008)826 Досие на документа 

 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 в общата позиция на Съвета по отношение на Предложение за ДИРЕКТИВА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на основните принципи 
при разследването на произшествия в областта на морския транспорт - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО - 
COM(2008)827 Досие на документа 

 
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности 

 Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение 
на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед 
разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ - 
COM(2008)813 Досие на документа 
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Договор от Лисабон  
 
Чехия отложи за догодина дебатите за Лисабонския договор 
 Чешкият парламент отложи за 3 февруари 2009 г. дебатите за ратифициране на 
Лисабонския договор за реформиране на институциите на Европейския съюз, съобщава 
„Дневник" по информация на АФП. 

 От присъстващите 177 депутати 159 подкрепиха предложението за 
отлагане на дебатите, внесено от управляващата десноцентристка коалиция 
на премиера Мирек Тополанек. 
 Чехия, която поема шестмесечното ротационно председателство на 
ЕС на 1 януари 2009 г., е сред малкото оставащи държави в ЕС, които още 

не са подкрепили Лисабонския договор след отрицателния вот в Ирландия.  
 Процесът на ратификация се забави с няколко месеца, докато Конституционният 
съд се произнесе дали договорът противоречи на конституцията. Съдът даде зелена 
светлина на текста, но президентът Вацлав Клаус има силни възражения срещу него. 
europe.bg, 10 декември 2008 

 
Американски конгресмени отричат финансова подкрепа за ирландското „не“ на 
Лисабонския договор 

Както с  оч кваше, членове на Конгре а на САЩ дадоха отрицателен 
отговор на запитва е на Европейск я парламен  относно 
потенциално външно финансиране за кампанията против 
Лисабонския договор в Ирландия, съобщава EUobserver.  

е а с
н и т

„Колегите ни от Конгреса насочиха вниманието ни към изказване на заместник-
държавния секретар Джон Негропонте в Тринити Колидж в Дъблин на 17 ноември, което 
напълно опровергава всякаква намеса на САЩ", каза британският евродепутат 
консерватор Джонатан Еванс за EUobserver, след като се завърна от САЩ с делегацията 
на ЕП.  
 „Напротив, както демократите, така и републиканците потвърдиха силното си 
желание да работят с един силен и сплотен Европейски съюз, което наскоро подчерта и 
избрания за президент Обама", добави той.  
 Немският евродепутат социалист Хелмут Куне попита американските законодатели 
на срещата в Маями дали е имало американски средства във финансирането на 
референдума в Ирландия през юни, при който Лисабонският договор бе отхвърлен. 
 Немският евродепутат, представител на Зелените, Даниел Кон-Бендит първи 
предположи през септември, че Пентагонът или ЦРУ може да са помогнали финансово на 
ирландския бизнесмен Деклан Ганли, чиято организация „Либертас" беше сред групите, 
които проведоха кампанията за отрицателния вот при референдума в Ирландия, за да 
отслабят ЕС. 
 Кон-Бендит продължи в същия дух и миналата седмица на срещата с чешкия 
президент Вацлав Клаус, като каза, че Клаус не е бивало да се среща с Ганли при 
скорошното си държавно посещение в Дъблин, поради „проблематичното" финансиране 
на политическата дейност на бизнесмена.  
 Когато беше попитан миналия месец в Дъблин дали правителството на САЩ е 
подкрепило Ганли, Негропонте каза: „Безусловно не. Казвам това по сигурни сведения не 
само като заместник-държавен секретар, но и като бивш директор на националното 
разузнаване".  
 Компанията на Ганли, „Ривада Нетуъркс", произвежда комуникационно оборудване 
за правителството на САЩ. Той отрича каквато и да било връзка между САЩ и „Либертас" 
и обеща да даде ирландските политици под съд за „долните клеветнически" изявления по 
темата. „Либератас" отвори свой офис в Брюксел миналия месец като част от плановете 
му за участие в изборите за Европейски парламент през юни.  
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 Очаква се ирландското правителство да проведе повторен референдум по 
Лисабонския договор през октомври 2009 год., след обсъждането на пакет от „стимули" 
на срещата на върха на лидерите на ЕС тази седмица. 
 Пакетът ще включва запазването на ирландски комисар и гарантирането на 
декларации, които да запазват ирландския неутралитет, данъчно облагане, законите 
против аборта, на които ще бъде придадена правно обвързваща сила чрез депозиране в 
ООН или прибавяне към договора за присъединяване на Хърватска към ЕС. 
 Междувременно в сряда чешкият парламент отложи гласуването за ратификацията 
на Лисабонския договор за 3 февруари, тъй като управляващата консервативна 
Гражданска демократична партия (ODS) прави опити първо да си осигури подкрепата на 
социалистите за приемането на американски противоракетен щит на територията на 
страната. Този ход означава, че през януари Чехия ще започне своето председателство 
като единствената страна в ЕС, която не е гласувала договора. Президентът Клаус, 
заедно с полският президент Лех Качински, обявиха също, че няма да подписват 
Лисабонския договор, ако Ирландия не преобърне вота си. europe.bg, 10 декември 2008 
г. 
 
Барозу подкрепя принципа „една държава – един комисар” 

 Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу 
подкрепи идеята за запазването на принципа „една държава - един комисар" 
- ключова предпоставка за провеждането на повторен референдум за 
Лисабонския договор в Ирландия, съобщава EUobserver.  
 „Не мисля, че една комисия от 27 или повече членове би била 
проблем", каза г-н Барозу във вторник (9 декември), часове преди всички 27 
държавни глави да се срещнат на, според неговото определение, „най-
решаващата среща на върха в последните години". „Имаме емпирично 
доказателство, че е възможно Комисията да действа с 27 члена... Ако това е 

много важно условие за Ирландия, аз лично ще го подкрепя", добави той.  
 Според Лисабонския договор, изпълнителният орган на ЕС трябва да намали броя 
на членовете си до 2014 год., така че да включва представители само на две трети от 
страните в ЕС, като всяка страна трябва да бъде представена в две от всеки три поредни 
комисии.  
 Идеята е да направи процеса за взимане на решения в ЕС по-ефективен с 
разширяването на блока. През последните две разширявания някои от ресорите на 
комисарите бяха разделени, за да бъде спазен този принцип за новоприетите страни.  
Но г-н Барозу подчерта, че новият договор позволява запазване на сегашното положение 
- с един комисар за всяка държава - и заяви, че се оказало „парадоксално" по-лесно да 
се правят компромиси на по-голямата маса.  
 „Убеден съм, че можем да отговорим на (ирландските) национални тревоги, докато 
намерим европейско решение", каза той като добави още, че „Първостепенна цел на 
съвета на ЕС трябва да бъде избирането на път напред, който да даде възможност на 
Ирландия да ратифицира (договора)".  
 Според дипломат от ЕС, коментирал въпроса пред EUobserwer, ирландският 
министър председател Брайън Коуен е решен да отправи две искания пред колегите за 
изграждане на „силна платформа" за Ирландия да проведе втори референдум за 
договора.  
 Първото искане е свързано с проблема с комисията, докато при второто става дума 
за „правни гаранции" в областта на неутралитета, данъчното облагане, трудовото 
законодателство и етически въпроси като аборта и хомосексуалните бракове. Въпреки 
това ирландският лидер едва ли ще получи подкрепата на всички на масата за гласуване, 
тъй като няколко страни - именно Белгия, Германия и Нидерландия - държат на стремежа 
броя на участниците в изпълнителния орган в крайна сметка да бъде намален. 
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 От друга страна, наскоро присъединилите се държави се идентифицират с 
позицията на Ирландия, тъй като гледат на своите представители в Комисията като на 
важна информационна връзка с изпълнителният орган. Италия и Франция също показват 
съпричастност към ирландското искане, заяви дипломат.  
 Колкото да искането за т.нар. правни гаранции в трите области на „чувствителни" 
политики, един от възможните сценарии, битуващи в политическите кръгове в ЕС 
предлага тези гаранции да бъдат свързани с друг общоевропейски договор - например 
първия нов договор за присъединяване. Това би позволило да се избегне задължението 
за повторна ратификация на Лисабонския договор.  
 Имайки предвид правната сложност на въпроса, дипломатът каза, че вторият 
ирландски референдум няма да се състои преди септември или октомври 2009 год., което 
означава, че изборите за Европейски парламент през юни ще се проведат по сега 
действащите правила на Договора от Ница.  
 „Европейските избори най-вероятно ще се проведат според Договора от Ница", 
заяви пред журналисти председателят на ЕК Жозе Барозу в Брюксел. europe.bg, 10 
декември 2008 г. 
 
Желанието за компромис надделя на срещата на върха на ЕС 
 С "исторически успех" се похвалиха лидерите на Европейския съюз след срещата 
си в края на седмицата в Брюксел. Въпреки заплахите с вето и безкомпромисните 
изявления от някои членки 27-те в крайна сметка се споразумяха за общи действия по 
най-важните проблеми - бъдещето на Договора от Лисабон и преодоляването на 
финансовата криза. Срещата обаче беше белязана от серия компромиси и отстъпки от 
първоначалните намерения. След дебатите стана ясно, че Ирландия ще направи втори 
опит да ратифицира Договора от Лисабон до края на октомври 2009 г. Страните членки 
бяха единодушни, че документът трябва да влезе в сила до 2010 г., въпреки че беше 
отхвърлен от ирландските гласоподаватели на референдум през юни. За да промени 
позицията си, ЕС направи отстъпка пред Дъблин, като му даде гаранции, че ще запази 
правото си на еврокомисар и на неутралитет във военната сфера, данъчната политика и 
законодателството против абортите. От правна гледна точка тези отстъпки противоречат 
на Лисабонския договор, но ЕС не иска да отваря наново процеса на ратификацията му 
във всички останали страни членки заради опасността от нови спънки. Затова 
изключението, направено за Ирландия, ще бъде използвано, за да бъде прокаран и 
договорът за присъединяване на Хърватия към ЕС с фиксирана дата - през 2010 или 2011 
г. От dnevnik.bg, 14 декември 2008 г. 

Новини от европейските институции 

Събития от изминалата седмица в европейските институции 
 
Седмицата в Европейския парламент  
 
Избори 2009 - да избираш и да бъдеш избиран не само в родната държава 

 Благодарение на Договора от Маастрихт всеки гражданин на 
Европейския съюз може да избира и да бъде избиран на европейските и 
местни избори в държавата-членка по пребиваване. Въпреки това обаче все 
още относително малко са били случаите, в които граждани са се 
кандидатирали в изборите за Европейски парламент през 2004 г. в 
държава, различна от родната им. Каква ли ще бъде ситуацията при 
следващите избори? При последните европейски избори през 2004 г. 
процентът на гласуване беше 45,6 на сто. За сравнение, през 1999 г. той 
беше 49,8%, а през 1994 г. - 56,8%. Едновременно с това се наблюдава 
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тенденция към нарастване на участието в гласуването на европейски граждани, 
упражняващи правото си на глас в страна-членка, различна от собствената - 12% през 
2004 г., 9% през 1999 г. и 5,9% през 1994 година. Причините за това са лесно обясними 
- нарасналата мобилност в рамките на Европейския съюз и по-добрата информираност на 
гражданите относно техните права.  От 8974 кандидати на последните избори, само 57 са 
се кандидатирали в  държава, различна от тяхната собствена. 4-ма от тях бяха избрани. 
Какво мислят депутатите, избрани в държава, различна от тяхната собствена, прочетете 
ТУК  
 
Отношенията ЕС - Китай : темата за човешките права остава ключова  

 

 Китай е третият най-голям износител на стоки в света, 
потенциалът за търговията на ЕС с азиатската държава е 
огромен. В същото време темата за спазването на човешките 
права е централна в контактите с Китайската народна 
република. Къде е балансът между търговските интереси и 
защитата на човешките права, има ли място за компромис? За 
повече информация натиснете ТУК  

Кризата с храните - евродепутати за начините за решаването й 

 За последните две години цените на хранителните стоки са скочили с 
83 на сто, цената на пшеницата - двойно повече. За първи път от 70-те 
години насам светът се сблъсква с остра хранителна криза. Какъв е 
адекватният отговор? Как да произвеждаме повече селскостопански стоки в 
ЕС и в същото време да насърчаваме аграрния сектор в развиващите се 
страни? Може ли увеличаването на производството да реши проблема? 
Предлагаме Ви мнението на няколко евродепутати. За повече информация 
натиснете ТУК  

 
Делегация на ЕП участва в конференцията за глобалното затопляне в Познан  

 Как ще изглежда световният компромис за борба с 
глобалното затопляне? Кой ще поеме разходите и как 
отговорностите ще бъдат разпределени между развитите и 
развиващите се страни? Това бяха централните теми на 
конференцията на ООН в Познан, в която участва и делегация 
на Европейския парламент. Конференцията в Познан е ключов 
етап в процеса на преговори, които ще доведат до форума в 
Копенхаген през 2009 година, който трябва да подготви 

рамката за опазване на климата, след изтичане на протокола от Киото. За повече 
информация натиснете ТУК  

 
Европейската година на междукултурния диалог в ЕП 

 
 Светът, в който живеем, представлява богата мозайка 
от езици, религии, начини на мислене... Хармоничното 
съществуване на цивилизацията ни отрежда изключително 
важно място на диалога между различните култури. През 
2008-ма година, която бе обявена за Европейска година на 
междукултурния диалог, Европейският парламент и неговият 
председател ще се стремят да привлекат вниманието върху 
необходимостта от разбирателство между народите. 

Дирекция „Европейски съюз” 
14 
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Европейската година на междукултурния диалог бе лансирана на 8 януари в словенската 
столица Любляна. Целта на инициативата е да спомогне за засилването на 
разбирателството между културите и да даде възможност на европейските граждани да 
живеят хармонично във все по-богатата и по-сложна културна среда. През 2008-ма 
Европейският парламент ще покани редица видни личности и ще организира прояви, 
посветени на диалога и разбирателството между културите. В нашето досие "На фокус" 
ще се стремим да ви разказваме за всичко случващо се… За повече информация 
натисмете ТУК  
 
 
Седмицата в Съвета  

8 - 9 декември 2008 г. 

На 8 и 9 декември 2008 г. в Брюксел се проведе 2913-то заседание на Съвета по 
транспорт, телекомуникации и енергетика.  

В областта на енергетиката:  Председателството представи информация относно 
хода на работата по пакета „климат-енергетика” /т.т. 1, 2, 3 и 4 от ГРП на НС-2008 
г./като цяло, като постави акцента върху директивата относно използването на енергия 
от възобновяеми източници. Съветът одобри общ подход към предложението за 
преработка на директивата за екодизайна. Министрите проведоха публични 
разисквания по въпроси, свързани с енергийната сигурност, след като Комисията 
представи свое съобщение относно втория стратегически енергиен преглед.  

В областта на транспорта: Съветът даде мандат на Комисията за преговори за 
сключване на евросредиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването с 
Алжир и с Тунис. Съветът прие заключения относно пакета от мерки, предложени от 
Комисията, за постигане на по-екологосъобразен транспорт. Съветът прие резолюция 
относно Центъра на ЕС за данни за разпознаване и проследяване на кораби на 
далечни разстояния. За повече информация натиснете ТУК  

 
8 - 9 декември 2008 г. 

На 8 и 9 декември 2008 г. в Брюксел се проведоха 2914-то и 2915-то заседания на 
Съвета по общи въпроси и външни отношения.  

На заседанието по общи въпроси Съветът прие решение за започване на военна 
операция на ЕС, предназначена да  допринесе за възпирането, предотвратяването и 
потушаването на пиратските действия и въоръжени грабежи край бреговете на 
Сомалия. Освен това, Съветът прие решение за изпълнение на Обща позиция 
2004/161/ОВППС и засили ограничителните мерки срещу Зимбабве като добави още 11 
имена в списъка  на лицата, на които е забранено да влизат или преминават през 
територията на държавите-членки и чиито средства в ЕС се замразяват поради  
извършени от тях насилия и блокиране на изпълнението на политическото споразумение 
от м. септември т.г. Съветът прие обща позиция, определяща общи правила за режим на 
контрола върху износа на военни технологии и оборудване. В съответствие с общата 
позиция всяка държава-членка трябва да оценява, като разглежда всеки случай 
поотделно, получените от нея заявления за лицензия за износ въз основа на приетите 
критерии. Накрая, Съветът прие заключения относно: интегрираната морска политика; 
приобщаването на ромите; прилагането на глобалния подход към миграцията; 60-
годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека и борбата 
срещу разпространението на оръжия за масово унищожение. За повече информация 
натиснете ТУК  

На заседанието, посветено на външните отношения Съветът обсъди 
обстановката в източната част на Демократична република Конго, а също и ответната 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/037-20989-042-02-07-906-20080211FCS20948-11-02-2008-2008/default_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/104620.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/104617.pdf
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реакция на ЕС на  кризата. В тази връзка Съветът взе предвид писмото, адресирано от 
генералния секретар на ООН до генералния секретар/върховен представител, и отправи 
искане към последния и към Комисията незабавно да подготвят техническите, 
хуманитарните и политическите елементи за ответна реакция, като държат сметка за 
представените бележки. Съветът отбеляза напредъка на страните от Западните Балкани с 
оглед на европейската им перспектива и приветства  успешното разполагане на мисията 
ЕУЛЕКС в Косово на 9 декември 2008 г. Съветът обсъди предизвикателствата, свързани с 
политическата обстановка и сигурността в Пакистан, а също и помощта за пакистанското 
правителство. Докладът на върховния представител Хавиер Солана относно изпълнението 
на европейската стратегия за сигурност беше подкрепен от Съвета, който одобри и 
засилването на способностите на ЕС за справяне с рисковете и заплахите, свързани с 
неговата сигурност. По отношение на Близкоизточния мирен процес Съветът препотвърди 
подкрепата си за израело-палестинския преговорен процес след  конференцията в 
Анаполис. С цел да бъде решен окончателно проблемът и като се вземат предвид 
обсъжданията, осъществени от върховния представител Хавиер Солана и Комисията, ЕС  
има готовност да окаже съдействие при изработването на мирен договор. За повече 
информация натиснете ТУК  
 
 
 
11 – 12 декември 2008 г. 

На 11 и 12 декември 2008 г. в Брюксел се проведе последния за френското 
председателство Европейски съвет. За повече информация виж „Тема на седмицата” 

 
Новини от Европейската комисия 

  Комисар Кунева стартира онлайн програми за обучение на потребителите в 
България и Румъния 

Комисарят по въпросите на потребителите Меглена Кунева обяви на 8 декември 2008 г. в 
София европейска интернет програма, чиято цел е да запознае възрастните и децата с 
основните им права на потребители. Например купили сте си нова Hi-Fi аудио система и 
когато я донесете в къщи, тя не работи както трябва; поръчали сте си книги по интернет, 
но така и не ги получавате; изпращат ви фактура за абсурдно висока телефонна сметка; 
запазили сте си пакет за почивка в чужбина през лятото, но нищо не е така, както е 
рекламирано в брошурата. Какво може да направите? Как може да разрешите тези 
потребителски проблеми? Образователната онлайн програма за обучение на 
потребителите ("DOLCETA" www.dolceta.eu), създадена от ЕС, цели да предостави отговор 
на някои от тези важни въпроси. Тя заявява ясно – в рамките на три нива, от начинаещи 
до по-напреднали, с какви потребителски права разполагате по най-различни въпроси, 
като се започне от договори за продажби и гаранции, до разрешаване на спорове и 
уреждането на кредитен заем. Програмите са предназначени за ползване от обучаващи и 
преподаватели на възрастни, както и в училищата за 15-18 годишни ученици, за такива в 
началните училища, както и за обучение или справочно средство от организации за 
защита на потребителите, правителствени агенции, от неправителствени организации или 
обществени образователни програми. Средствата за онлайн образование на 
потребителите вече съществуват на другите официални европейски езици, сега те стават 
достъпни и в България и Румъния. За повече информация натиснете ТУК  
 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/104616.pdf
http://www.dolceta.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1902&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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 Спасен човешки живот – Комисията предприема действия за подобряването 
на донорството на органи в Европа 

 

 На 8 декември 2008 г. Комисията прие важни мерки за 
качество и безопасност на донорството на органи /т. 33 
от ГРП на НС – 2008 г./, както и план за действие, 
съдържащ 10 точки, по който да работи с държавите-
членки за усъвършенстването на системите за донорство 
и трансплантация на органи в Европа. За много пациенти 
трансплантацията на орган представлява единственото 
възможно животоспасяващо лечение. Към момента 56 000 
са пациентите в ЕС, чакащи подходящ донор. Според 
изчисленията всеки ден умират 12 души, чакащи за 

трансплантация на орган. Директивата и планът за действие ще дадат отговор на три 
основни предизвикателства: повишаване на качеството и безопасността на органите в 
цяла Европа, увеличаване на броя на наличните органи и подобряване достъпа до 
системите за трансплантации и тяхната ефикасност. За повече информация натиснете ТУК  
Информация на страницата на ЕК  

 ЕС приема нова програма за по-безопасен интернет: 55 милиона евро за 
превръщане на интернет в по-безопасно място за деца 

  От 1 януари 2009 г. ЕС ще има нова програма за по-безопасен интернет /т. 6 от 
ГРП на НС - 2008 г./ След изключително позитивния вот на 23 октомври, с който 
Европейският парламент изрази подкрепата си за новата програма за по-безопасен 
интернет (IP/08/1571), на 9 декември 2008 г. Съветът на Европейския съюз прие 
новата програма. Новата програма за по-безопасен интернет, обхващаща периода 2009—
2013 г., беше предложена от Европейската комисия на 28 февруари 2008 г. (IP/08/310) 
с цел защита на децата във все по-сложния виртуален свят и за да им позволи 
безопасното използване на услуги на интернет като социални мрежи, блогове и 
комуникация в реално време чрез текстови съобщения. 75 % от децата (на възраст между 
6 и 17 години) вече имат достъп до интернет, а 50 % от десетгодишните са с мобилен 
телефон, но публикуваното днес ново анкетно проучване на Евробарометър показа, че 
60 % от европейските родители са загрижени техните деца да не станат жертва на 
онлайн сприятеляване с цел сексуална злоупотреба, а 54 % — че техните деца може да 
бъдат подложени на психически тормоз чрез интернет сайтове или посредством 
съобщения по мобилен телефон. Новата програма за по-безопасен интернет ще 
противодейства на прелъстяването и психическия тормоз онлайн чрез усъвършенстване и 
повишаване сигурността на програмното осигуряване и на технологиите за мобилна 
връзка. През периода 2009—2013 г. ЕС ще изразходва 55 милиона евро за превръщане на 
интернет в по-безопасно място. За повече информация натиснете ТУК  

 Право на свободно движение и пребиваване на гражданите на ЕС и техните 
семейства: оценка на Комисията за прилагането от държавите-членки 

  На 10 декември 2008 г. Комисията прие доклад за прилагането на Директива 
2004/38/ЕО относно правото на гражданите на Съюза и на членовете на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки. В 
доклада се заключава, че като цяло транспонирането на директивата е доста 
разочароващо. В него се посочват стъпките, които Комисията ще предприеме, за да 
гарантира подобряването на законите и административните практики в държавите-
членки, така че да не бъдат нарушавани правата на гражданите на ЕС. За повече 
информация натиснете ТУК  
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  Комисията публикува насоки за приемането на мобилна телевизия на 
мобилните телефони на европейците  

  На 10 декември 2008 г. Европейската комисия направи решаваща стъпка към 
насърчаване на конкурентните услуги, свързани с мобилната телевизия в ЕС. С цел да 
ускори предлагането на услугата в Европа, Комисията публикува набор от насоки за 
разрешителните процедури в областта на мобилната телевизия. Очаква се в световен 
мащаб приходите от мобилната телевизия да надхвърлят 7,8 млн. евро до 2013 г. 
Търговските услуги, стартирани в някои европейски страни преди лятото на 2008, 
показват нарастващо търсене от страна на потребителите. Само в Нидерландия 10 000 
потребители вече са се записали за услугите, които ще започнат да се предлагат в 
началото на есента. Преди операторите да пуснат на пазара услугите за мобилна 
телевизия, те трябва да получат разрешение от държавите-членки. След като през март 
2008 г. (IP/08/451) Комисията включи стандарта DVB-H към списъка на ЕС с официални 
стандарти, с тези насоки тя подчертава твърдия си ангажимент за насърчаване на 
предлагането на нови услуги на европейските потребители. За повече информация 
натиснете ТУК  

 Комисията предлага начини за доставка на хранителни продукти в Европа на 
по-ниски и по-конкурентоспособни цени 

  Европейската комисия постигна съгласие за изготвянето на съобщение с цел по-
добро функциониране на веригата за доставка на хранителни продукти с оглед на 
намаляването на цените за потребителите. Цените на хранителните продукти се 
понижиха значително в сравнение с рекордните равнища, достигнати по-рано тази 
година, но причините за свръхвисоките цени на селскостопанските стоки в средносрочен 
план като регулаторни ограничения, недостатъчна конкуренция и спекулация, не са 
премахнати и е необходимо да се вземат предвид. За повече информация натиснете ТУК  
 

 Безопасни, новаторски и достъпни лекарства: нова визия за фармацевтичния 
сектор 

  ЕС отбелязва отстъпление в областта на 
фармацевтичните иновации. Пациентите в Европа още са 
поставени в неравни условия по отношение на 
достъпността на лекарствената информация, като в същото 
време се увеличават случаите на фалшиви медикаменти.  
За да се отговори на тези предизвикателства, на 10 
декември 2008 г. Комисията представи пакет от документи, 
който се състои от четири основни части: 1. Съобщение, 
което да стартира процес на обмисляне на начините за 
подобряване на пазарния достъп и развитие на 

инициативи, стимулиращи фармацевтичните изследвания в ЕС. 2. Предложение за мерки 
за справяне с увеличаващите се проблеми, свързани с фалшифицирането и нелегалната 
дистрибуция на лекарствени продукти. 3. Предложения, които да позволят на гражданите 
да имат достъп до висококачествена информация за лекарствата, отпускани само по 
лекарско предписание. 4. Предложения за укрепване на защитата на пациентите, като се 
усъвършенства системата на ЕС за мониторинг на безопасността на лекарствените 
продукти („фармакологична бдителност“). За повече информация натиснете ТУК  
Информация на страница на ЕК  
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/451
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1931&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1924&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=bg
http://ec.europa.eu/news/business/081210_1_bg.htm
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 Околна среда: По-добра защита на дивата природа в Европа 

  Богатото разнообразие на защитена флора и фауна в Европа нарасна на 12 
декември 2008 г. още повече със значителното разширяване на „Натура 2000“ — мрежата 
на ЕС за защитени природни зони. Попълнението включва 769 нови територии и обща 
площ от 95 522 km2. По-голямата част от териториите са в новите държави-членки. Сега и 
Румъния и България добавиха за първи път зони към мрежата, включвайки зони по 
протежението на Черно море, обитавани от многобройни видова редки и застрашени 
растения и животни. Понастоящем „Натура 2000“ включва около 25 000 територии, 
покриващи почти 20 % от сушата на ЕС, което я прави най- обширната мрежа от 
взаимосвързани защитени зони в света. Това е основното оръжие на ЕС в борбата срещу 
загубата на биологично разнообразие. Европейският комисар за околната среда Ставрос 
Димас отбеляза: „Всяко добавяне на нова територия към мрежата означава по-добра 
защита на европейските видове и местообитания. Радвам се, че новите държави-членки 
са добавили толкова много територии към списъците. „Натура 2000“ е гаранция за това, 
че бъдещите поколения ще се радват на богатото природно наследство на Европа.“ 
 

 Къде са разположени новите територии? 
  Повечето от новите територии са в България, Румъния и Полша и включват зони от 
Черноморския (България и Румъния) и Степния (Румъния) био-географски региони. 
  Черноморският регион включва делтата на река Дунав, която представлява една от 
най-обширните влажни зони в Европа и възлова точка на биологичното разнообразие. 
Характеризира се с цветя като теснолистен божур (Paeonia tenuifolia), волжски горицвет 
(Adonis volgensis) и 12 световно застрашени видове птици, в това число уязвимия 
къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и червеногушата казарка (Branta ruficollis), една от 
най-редките гъски в Европа. Делтата на Дунав е също така важна зона по отношение на 
рибата, с над 70 документирани вида, а в горите живеят редки влечуги като 
остромуцунеста усойница (Vipera ursinii). 
България добави 252 територии, в това число планината Пирин, обитавана от множество 
растения като пирински мак (Papaver pirinica) и жълта тинтява (Gentiana lutea). Тя е богата 
и на диви природни видове като лещарка (Bonasa bonasia), сокол скитник (Falco peregrinus) 
и глухар (Tetrao urogallus). За повече информация натиснете ТУК  

  Какво направи за теб ЕС през 2008 г.? 

  Европейската комисия представи своя нов мултимедиен годишник, в който са 
намерили място някои от най-значителните постижения на ЕС през 2008 г. Годишникът 
съдържа поредица постигнати от ЕС успехи, довели до осезаеми резултати за гражданите, 
като темите варират от безопасността на детските играчки до смекчаване на последиците 
на финансовата криза. За повече информация натиснете ТУК  

 

Предстоящи събития в европейските институции 
 
Предстоящи събития в Европейския парламент 
 

15-18 декември 2008 г. 
 
 От 15 до 18 декември 2008 г. в Страсбург ще се проведе пленарна сесия на 
Европейския парламент. Ето и някои от точките, включени в дневния ред: 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1956&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1963&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
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Саркози ще говори за резултатите от Европейския съвет и френското 
председателство. На 16 декември френският президент Никола Саркози ще представи 
пред европейските депутати резултатите от Европейския съвет от 11 и 12 декември 2008 
г. и ще направи обобщение на дейността на френското председателство на ЕС, което 
изтича в края на 2008 г. След това депутатите ще проведат дебат по тези въпроси. 
 
Двадесетгодишнина на наградата Сахаров за свобода на мисълта. На 17 декември 
в Страсбург ще се състои церемонията по връчване на наградата Сахаров. 
Тазгодишният лауреат Ху Джия няма да може да приеме лично наградата, тъй като в 
момента се намира в китайски затвор. Затова в негова чест е организирана специална 
церемония, на която ще присъства вдовицата на Андрей Сахаров, както и предишни 
лауреати. На 16 декември ще бъде отбелязана двадесетгодишнината на наградата, като 
по този повод са организирани две кръгли маси с участието предишни носители на 
наградата. 
 
Европейските депутати ще гласуват на 17 декември шест доклада от пакета за 
климатичните промени и енергията. В тях се предлагат законодателни мерки за 
постигане на целите на ЕС до 2020 г. в областта на климатичните промени: намаляване с 
20% на емисиите на ЕС на газове с парников ефект, увеличаване с 20% на дяла на 
възобновяемите енергийни източници в общата енергийна консумация, както и 
нарастване с 10% на дяла на биогоривата. /т.т. 1, 2, 3 и 4 от ГРП на НС – 2008 г./ 
 
Директива за организация на работното време. На 17 декември в Страсбург 
Европейският парламент ще гласува на второ четене директивата за организацията на 
работното време. Преразглеждането на директивата има за цел постигането на по-добър 
баланс между защитата на правата на работниците и въвеждането на гъвкава 
организация на работното време. 
 
Депутатите ще гласуват Бюджет 2009 на второ четене. На 18 декември ЕП ще 
гласува на второ четене проектобюджета на ЕС за 2009 г. Депутатите като цяло 
подкрепят споразумението, постигнато със Съвета относно общия размер на плащанията 
(116.1 милиарда евро), като в същото време искат увеличаване на предвидените средства 
за някои от приоритетните за ЕП области (растеж, социално сближаване, заетост).  
 
Пътнотранспортни нарушения: глобите от чужбина вече ще трябва да бъдат 
плащани. В момента шофьорите, извършили пътно нарушение в държава-членка, 
различна от тяхната собствена, често избягват плащането на наложената им глоба. На 17 
декември ЕП ще гласува законодателно предложение, което да гарантира, че шофьорите 
ще могат да бъдат идентифицирани и ефективно глобени, когато извършват нарушения 
където и да било в ЕС. Обхванати са следните нарушения: каране с превишена скорост 
или в нетрезво състояние, неизползване на обезопасителен колан и преминаване на 
червена светлина. /т. 7 от ГРП на НС – 2008 г./ 
 
Гарантиране на спестяванията до 100 000 евро в ЕС. Ако някоя европейска банка 
фалира, спестяванията на гражданите в размер до 100 000 евро ще бъдат гарантирани, 
гласи предложението на Комисията за увеличаване на минималния размер на 
гарантираните влогове, което европейските депутати ще гласуват на 17 декември. 
Депутатите предлагат срокът за изплащане на депозитите да бъде намален до максимум 
14 дни при спешни ситуации, както и да бъде създаден механизъм за трансгранично 
сътрудничество в случай на нова криза.  
 
Нов режим за наемане и заплащане за асистентите на европейските депутати. На 
16 декември депутатите ще гласуват законодателно предложение, целящо да прибави 
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към статута на европейските функционери договорите на асистентите на европейските 
депутати, работещи в Брюксел. Новата система, чиито основни линии бяха определени от 
Парламента още през юли тази година, е част от по-широк пакет от мерки, взети от ЕП за 
преразглеждане и уеднаквяване на режима за наемане и заплащане на сътрудниците на 
депутатите. 
 
България става страна по споразумението за асоцииране между ЕС и Мароко. На 
16 декември Европейският парламент ще гласува доклад относно присъединяването на 
България и Румъния към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от 
друга. Към споразумението за асоцииране с Мароко ще бъдат сключени протоколи, които 
да вземат предвид присъединяването към ЕС на двете нови държави-членки. 

Проект на дневен ред  
 
 
 
Предстоящи събития в Съвета  
 
16 - 17 декември 2008 г. 
 На 16 и 17 декември 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2916-то заседание на 
Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 
въпроси. За повече информация натиснете ТУК  

 
18 - 19 декември 2008 г. 

На 18 и 19 декември 2008 г. в Брюксел ще се проведе 2917-то заседание на 
Съвета по земеделие и рибарство. За повече информация натиснете ТУК  
 
 

 
На 1 януари 2009 г. Чехия поема председателството на 
Европейския съюз  
 
 Чехия поема длъжността на председател на съюза на 
1 януари 2009 г. Основните приоритети на чешкото 
председателство са икономиката, енергетиката, Европа и 
светът. 
 
За повече информация - http://www.eu2009.cz/ 
 
 

 
 
 
 
 

        Народно събрание 
Дирекция „Европейски съюз” 

  eubulletin@parliament.bg 
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