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Тема на седмицата
Нова формула за разпределение на
местата в Европейския Парламент
Необходима е нова система за разпределение на
местата в Европейския парламент - по-прозрачна и посправедлива. Това смятат депутатите от Комисията по
конституционни въпроси, която заседава на 7 февруари 2011
г. Те възложиха създаването на нова формула на екип математици от няколко държави
членки(наречен "Компромис от Кеймбридж").
Математиците поставиха някои ограничения: размерът на ЕП не трябва да
превишава 751 (но може да бъде по-малък), минималният брой на места за държава
членка да е шест, а максималният - 96. Идеята е новото предложение да е дълготрайно
(да важи и при бъдещо разширяване или при промени в следствие от миграция), да е
прозрачно и политически неутрално.
Компромисът от Кеймбридж
Учените предложиха формула, която изглежда по следния начин:
si := min {b + [pi/d],M}
За неизкушените от математиката, формулата на практика означава, че 16
държави ще изгубят депутатски места, петте най-малки държави ще запазят досегашния
брой места, шест държави ще получат допълнително депутатско място (най-големите
плюс Естония). Формулата трябва да проработи и при разширяване на ЕС.
По думите на проф.Geofrey Grimmett (Кеймбридж) формулата трябва да издържи
на промени в архитектурата на ЕС и да преустанови "политическото пазарене".
Реакции на евродепутатите
Докладчикът Andrew Duff (Великобритания, АЛДЕ) подчерта, че не ЕП ще вземе
решението (Междуправителствената конференция ще има последната дума), но
Парламентът може да представи предложение, което ще бъде основа за дискусия на
лидерите на ЕС. "Тази формула ще бъде по-справедлива от настоящото разпределение,
което е продукт на политически бартер. Тя също така е по-прозрачна."
Roberto Gualtieri (Социлисти и Демократи, Италия) посочи, че приема компромиса
много положително и го определи като траен и прозрачен инструмент.
Ashley Fox (ЕКР, Великобритания): подчерта факта, че 16 държави-членки губят
евродепутат, а приемането на формулата изисква единодушие.
Rafal Trzaskowski (ЕНП, Полша) изрази подкрепа за предложението, което според
него е логично и последователно.
Elmar Brok (ЕНП, Германия) подчерта "Нуждаем се от повече аргументи и повече
информация, за да предотвратим отхвърлянето на логичната формула от страна на
евродепутатите от страните, които ще загубят депутати."
György Schöpflin (ЕНП, Унгария) не приема формулата, защото смята, че някои
държави членки имат свръх представителство в Парламента и това не е така за неговата
страна и за други средно големи държави.
Следващи стъпки
Докладът на Andrew Duff следва да бъдат приет в Комисията по конституционни
въпроси през април и да влезе в пленарна зала през май.
Източник: Страницата на Европейския парламент
Народно събрание
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
Народното събрание прие Стратегия за
национална сигурност на Република
България
България. За проекта гласуваха 120
депутати, против нямаше, а 23 се въздържаха.
Премиерът Бойко Борисов подчерта, че
никой не е гласувал против националната
стратегия и благодари за подкрепата на
парламента.
При
представянето
на
проекта
министър-председателят
отбеляза,
че
разработването на документа е продължило повече от половин година, като в
обсъждането са се включили освен представителите на институциите и научната общност
и неправителственият сектор. Подходът при разработването на основните принципи и
тези е определил гражданина като основен център в триадата "държава - общество гражданин". Съществен белег е и въвеждането на нови спрямо традиционните
разбирания, компоненти и аспекти на политиката за сигурност, посочи Бойко Борисов.
От първостепенна важност е укрепването на вътрешната ни сигурност и
подредбата на собствената ни институционална система за сигурност. Само така ще
можем да разчитаме на подкрепата от партньорите ни ЕС и НАТО. Основният принцип е
неделимост на сигурността на страната и сигурността на ЕС и НАТО, отбеляза премиерът.
Народното събрание проведе и разисквания по питането на народните
представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова към министъра на труда и
социалната политика Тотю Младенов относно компенсиране на ръста на цените чрез
системата за социално подпомагане.
Мнозинството в парламента подкрепи социалната политика на правителството и
отхвърли предложението на левицата правителството да приеме мерки за ограничаване
влиянието от по-високите цени върху доходите. За проекта на решение, внесен от
левицата, гласуваха 21 народни представители, а 82-ма бяха против. Проекторешението
на ГЕРБ беше подкрепено от 83 народни представители, 21 бяха против.
Депутатите възложиха на министъра на труда и социалната политика на всеки три
месеца да информира Народното събрание за мерките в системата за социално
подпомагане във връзка с ръста на цените. В приетото решение се посочва, че
парламентът подкрепя социалната политика на правителството, съобразена с
поддържането на финансова стабилност в страната.

Народно събрание
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Предстоящи събития
09/03/2011
09:00 Пленарно заседание
10/03/2011
09:00 Пленарно заседание
10/03/2011
14:30 Заседание на Комисия по културата, гражданското общество и медиите
11/03/2011
09:00 Пленарно заседание
11/03/2011
11:00 Парламентарен контрол
15/03/2011
14:00 Пленарно заседание
16/03/2011
09:00 Пленарно заседание
17/03/2011
09:00 Пленарно заседание

Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 23 февруари 2011 г. Комисия по икономическата политика, енергетика и
туризъм обсъди и прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на
Закона за техническите изисквания към продуктите, № 102-01-12 – внесен от
Министерски съвет на 15 февруари 2011 г. Законопроектът има за цел да приведе
националното ни законодателство в съответствие с изискванията на Директива
2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване
на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с
енергопотреблението. Приемат се мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 106/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността
за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване; и на Регламент (ЕО) №
765/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на
изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
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Новини от България свързани с ЕС
Европейската комисия: България направи
родителска грижа, приоритетно действие

съдбата

на

децата,

лишени

от

„В
момента
деинституционализацията
в
България
представлява
найсистематичният процес в Европа на мащабен „демонтаж” на заведения за настаняване на
деца”. Оценката е на Европейската комисия и е цитирана в писмо на комисарите по
регионална политика Йоханес Кан и по заетост, социални въпроси и интеграция Ласло
Андор до министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Двамата изразяват надежда, че България ще сподели своя опит с други държави-членки,
които са изправени пред аналогични предизвикателства.
Писмото на двамата еврокомисари е по повод правителствения План за действие за
изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
България”. Министър Дончев оглавява работната група по деинституционализация, а за
успешното довеждане до край на процеса за първи път са обединени усилията на няколко
ведомства – на правителството, на три министерства и на ДАЗД.
„Европейската комисия приветства факта, че България направи съдбата на децата,
лишени от родителска грижа, приоритетно действие, независимо от трудностите, които
продължаващата икономическа криза наложи върху гражданите в цялата страна.
Поздравяваме ви за извършената досега работа и високо оценяваме комплексния подход,
възприет от българското правителство, по отношение на настанените в заведения деца”,
посочват еврокомисарите.
Йоханес Кан и Ласло Андор изразяват и удовлетворението на ЕК „за
стратегическото и съгласувано усвояване на средствата, предоставени по линия на
Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие”, които се
използват за изпълнението на Плана за деинституционализация.
Източник: europa.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Евродепутати: премахване
порнография в Интернет

на

страниците

с

детска

Около 200 нови изображения на детска порнография
се появяват в Интернет всеки ден. Според членовете на ЕП
страните-членки все още не правят достатъчно, за да се
предотврати този вид престъпност. Комисията по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП гласува предложение подобни интернет
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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страници или да бъдат премахвани от властите или достъпът до тях да бъде блокиран, в
случай че те са регистрирани извън ЕС.
Италианската евродепутатка Roberta Angelilli (ЕНП) изготви доклад по
предложението за директива на ЕС за борба със сексуалното малтретиране, сексуалната
експлоатация на деца и детската порнография.
На 14 февруари 2011 г. евродепутатите от Комисията по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи одобриха изменения, според които материали, които
съдържат детска порнография или злоупотреба с деца в интернет трябва да се
отстраняват при източника във всички страни от ЕС (предложението на ЕК бе само за
блокиране на страниците). Съгласно новите правила, европейските правителства трябва
да налагат задължителни изисквания за гарантиране на отстраняването на подобни
страници.
Ако източникът на страницата е извън ЕС, правителствата могат да попречат на
достъпа до нея в съответствие с националното законодателство и да си сътрудничат с
трети държави за осигуряване на бързото отстраняване на такъв вид материали от
сървъри, разположени в тези страни.
Парламентарната Комисия одобри още:
По-строги санкции: предложението определя минимални наказания (една до 10
години затвор) за 22 престъпления, свързани със сексуално насилие или експлоатация
деца
Забраната за работа с деца: на осъдените извършители на престъпления може да
бъде временно или постоянно отнето правото да упражняват професионална дейност,
свързанa с редовни контакти с деца, (20% от престъпниците извършват друго
престъпление, след освобождаване от затвора)
Криминализирането на сприятеляването с деца чрез интернет с цел сексуална
злоупотреба
Източник: Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

Защита на кокошките носачки

На заседанието на Съвета по селско стопанство от 21
февруари 2011 г. министрите обсъдиха докъде е стигнал
процесът на постепенно изтегляне от употреба на
конвенционалните клетки за отглеждане на кокошки.
Обсъждането се проведе на основата на брифинга на
Комисията за състоялата се през януари многостранна
среща на заинтересованите участници.
Комисията напомни на държавите-членки за определената през 1999 г. крайна
дата — 1 януари 2012 г. — след която конвенционалните батерийни клетки за отглеждане
на кокошки носачки няма повече да са разрешени в ЕС. Комисията също така поиска от
държавите-членки да п редоставят данни за правоприлагането и обяви намерението си да
извършва наблюдение, докато забраната влезе в сила. Държавите-членки изразиха
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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съгласие, че крайният срок трябва да бъде спазен, за да се осигури равнопоставеност
между производителите и да се избегне фрагментацията на вътрешния пазар. В същото
време е важно да се запази конкурентоспособността на производителите от ЕС по
отношение на трети държави.
Производителите могат да избират между т. нар. уголемени клетки и алтернативни
системи. При уголемените клетки кокошките разполагат с най-малко 750 cm 2 площ на
кокошка в клетката, с гнезда, постеля за кълване и ровене, кацалки за почивка, и
приспособления за естествено изтриване на ноктите. Алтернативните системи включват
използване на халета и свободно отглеждане на открито, при което птиците разполагат с
повече пространство и свобода на движение и с възможност да се „къпят“ в прахта.
Премахването на традиционните клетки има за цел да подобри благосъстоянието
на птиците, включително тяхното здраве. Проблемите с благосъстоянието, които често се
срещат при отглеждането на кокошки носачки, са свързани с увеличен риск от болести,
счупване на кости поради остеопороза, агресивно кълване (дори канибализъм),
поведенчески проблеми и смъртност.
Проучванията показват, че европейските потребители са особено загрижено за
хуманното отношение към животните. Много от тях са готови да плащат по-скъпо за яйца,
произведени при системи, при които се обръща по-голямо внимание на благосъстоянието
на птиците.

Повече благоденствие в Европейския съюз
Политиката на сближаване е основен двигател на
растежа и конкурентоспособността в ЕС.На 21 февруари
2011 г. Съветът по общи въпроси даде насоки за
политиката в бъдеще.
Янош Мартони, министър на външните работи на
Унгария и председател на Съвета по общи въпроси,
обобщи дебата на министрите така: „Налице е консенсус,
че и в бъдеще определено ще се нуждаем от политиката на сближаване. Тя трябва да
бъде ефикасна.
Трябва да бъде икономически ефективна
Трябва да бъде диференцирана. Същевременно, тя трябва да бъде много добре
съсредоточена и насочена. Тя трябва да бъде внимателно съобразена със стратегията
„Европа 2020"."
В заключенията си, които се основават на изготвения от Комисията Пети доклад за
сближаване, министрите изтъкват необходимостта от по-нататъшно намаляване на
неравенството между нивата на развитие на различните региони.
В рамките на своята политика на сближаване ЕС съфинансира инфраструктурни
проекти, формира информационното общество и помага на гражданите да придобиват
нови умения наред с други дейности. Целите на политиката са да се окаже подкрепа на
по-бедните региони да настигнат по-богатите, да се подобрят възможностите на хората за
заетост и да се ускори устойчивото икономическо развитие в целия Съюз.
Срокът на действие на сегашните разпоредби за политиката на сближаване ще
изтече през 2013 г. Въз основа на насоки от Съвета, Комисията се надява да представи
законодателни предложения преди това лято.
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Подкрепа за народите в Южното Средиземноморие

На заседанието на Съвета по външни работи от 21 февруари
2011 г. министрите от 27-те държави-членки на ЕС изразиха
подкрепата си за народите в Южното Средиземноморие, заявиха
готовността на ЕС „да изгради ново партньорство“ и обсъдиха
реакцията на Съюза към „безпрецедентните събития“ в региона по
думите на върховния представител Катрин Аштън.
Съветът
заклейми
продължаващите
репресии
срещу
демонстрантите в Либия и насърчи „всички страни“ да започнат „диалог на национално
равнище под либийско ръководство“, който да донесе конструктивно бъдеще за Либия и
нейния народ.
Министрите приветстваха решението на властите в Бахрейн да „започнат
национален диалог“ и приканиха настойчиво властите в Йемен да ги последват.
Министрите потвърдиха своята солидарност с тунизийския народ, както и
ангажимента на ЕС да допринесе за „обществено-икономическото развитие и
изграждането на институциите“ в тази държава.
Съветът насърчи преходните власти в Египет да изготвят „ясен график и мерки за
конституционна реформа“, което е необходима предпоставка за свободни и честни
парламентарни и президентски избори. Независимо от това Катрин Аштън изтъкна, че
бъдещето на тази държава „е в ръцете единствено на египетския народ“ и „ние няма да
определяме резултати, нито да налагаме решения“.
Мерки за подкрепа
„Това са наши съседни държави. Трябва да сме амбициозни, ефективни и единни“,
подчерта върховният представител Аштън.
Тя вече създаде специална група едновременно в рамките на Службата за външна
дейност на ЕС и Комисията, която да адаптира съществуващите инструменти на ЕС с цел
да се подпомогнат държавите в региона.
Катрин Аштън заяви, че целта е да се състави пакет от мерки, който „да обхваща
всички области, в които ЕС е ангажиран. А също и да съответства на конкретните нужди
на всяка държава.“
След заседанието върховният представител Аштън отпътува за Египет, където ще
се срещне с представители на преходните власти, опозицията и гражданското общество,
за да обсъди начините, по които ЕС най-успешно да подпомогне тази държава.

Съдействие при евакуацията на европейските граждани от
Либия

На 23 февруари 2011 г. министърът на външните работи на
Унгария
Янош
Мартони,
от
името
на
ротационното
председателство на Съвета, задейства механизма за гражданска
защита на ЕС с цел да се ускори репатрирането на европейските
граждани от Либия.
Повод за задействането на механизма за гражданска защита беше искане на
държавите-членки за помощ от ЕС, по-специално за транспорт от Бенгази, втория по
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големина град в Либия, чието летище не може да се използва и евакуацията трябва да се
осъществи по море.
Държавите-членки могат да използват създадения през 2001 г. механизъм за
гражданска защита, ако се нуждаят от съдействие в областта на гражданската защита при
извънредни ситуации.

Източник: Страницата на Съвета

Председателство на Съвета на ЕС
На 1 януари 2011 г. Унгария пое ръководството на ЕС след
Испания и Белгия.
Унгария, която влезе в ЕС през 2004 г., ще председателства
Съвета на ЕС за пръв път. Сред нейните приоритети са
стабилизирането на европейската икономика, разширяването на
Съюза, енергетиката и интегрирането на ромите.

http:/ /www.eu2011.hu/

Новини от Европейската комисия

ЕС-Русия: към по-тесни връзки
Енергия, търговия и нова рамка за по-нататъшно
сътрудничество - централни теми на срещата между
Комисията и руското правителство
Гарантирането
на
стабилни
политически
и
икономически отношения с Русия е в основата на
политиката на ЕС към тази страна, а също така и важно
условие за гарантиране на стабилност в региона.
Състоялата се на 24 февруари 2011 г. в Брюксел среща между Комисията и
руското правителство бе най-голямата досега.
Петрол и газ
Русия е третият по големина търговски партньор на ЕС, а Съюзът е най-големият
експортен пазар на Русия. Русия доставя една трета от суровия петрол и близо една
четвърт от природния газ на ЕС.
Тези доставки са изключително важни за нуждите на Съюза, но в миналото не бяха
много надеждни. Затова Европа се стреми да гарантира енергийните си доставки чрез
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своятаенергийна стратегия
, като в същото време се опитва да предотврати
възможността потребителите да бъдат засегнати от евентуално нарушаване на
доставките, както се случи през 2009 г.
На срещата бяха подписани четири споразумения в областта на енергетиката,
включително една актуализация на предишна спогодба, изискваща Русия да предупреди
ЕС, ако има опасност от нарушаване на доставките.
Извън търговията
Отношенията между ЕС и Русия не се ограничават само до търговия. От 1991 г.
насам ЕС е предоставил на Русия финансова помощ в размер на около 2,8 млрд. евро. С
развитието на руската икономика ЕС премина от помощ към частично финансиране на
проекти в четири области на сътрудничество:
икономика и търговия - увеличаване на инвестициите и търговията чрез поголяма съвместимост между икономическите и регулаторни системи
свобода, сигурност и правосъдие - правосъдие и вътрешни работи,
върховенство на закона и човешки права в Русия
външна сигурност - управление на кризи, неразпространение на ядрени и други
оръжия, както и двустранно и глобално сътрудничество
изследвания и образование - иновации и културно сътрудничество
В момента сътрудничеството между ЕС и Русия се основава на споразумение от
1997 г. Водят се преговори за нов договор за разширяване на сътрудничеството в
областта на търговията, инвестициите и енергетиката.
Други области, в които се водят преговори, са безвизовите пътувания между ЕС и
Русия и подкрепата на ЕС за кандидатурата на Русия за членство в Световната търговска
организация (СТО).
Още за отношенията ЕС-Русия
Отношения ЕС-Русия в областта на енергетиката
Нови мерки за подкрепа на малките предприятия
Очаква се нови предложения да доведат до
облекчаване на административната тежест за малките
предприятия, подпомагане на възстановяването им от
икономическата криза и насърчаване на създаването на
нови фирми
Малките предприятия играят основна роля в икономиката
на ЕС - те са 99 % от всички предприятия в Европа и в тях
работят над 90 милиона души. Неотдавнашен преглед на политиката на ЕС
показва множеството ползи, които те са извлекли от приетия през 2008 г. Small Business
Act (Акт за малкия бизнес), чрез който се намалиха разходите и трудностите при
създаването на нова фирма в ЕС.
В същото време от прегледа става ясно, че е възможно и трябва да се направи
повече за насърчаване на предприемачеството и подпомагането на малките и средните
предприятия.
Тези фирми се нуждаят от помощ, за да възвърнат позициите си, загубени по
време на икономическата криза, когато трябваше да се разделят с около 3,25 млн.
служители. Подпомагането на техния растеж и създаването на работни места е от
съществено значение за постигане на целта на ЕС за 75 % заетост до 2020 г., тъй като в
тях са заети две трети от всички работещи в частния сектор.
Сред проблемите, с които се сблъсква малкият бизнес, са осигуряване на
финансиране, справяне с административните изисквания и достъп до пазари в други
страни, както в ЕС, така и извън него. В новите предложения са включени мерки за:
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още по-голямо намаляване на бюрокрацията - създаване на центрове с обслужване на
едно гише, където малките предприятия ще могат да кандидатстват за европейски,
национални и местни помощи, и опростяване на счетоводните и други законови
изисквания
подобряване на достъпа до финансиране чрез опростяване на процедурите и
разширяване на схемите за гарантиране на заеми
подпомагане на навлизането на малки предприятия на пазари извън Европа чрез
увеличаване на подкрепата и споразумения за свободна търговия
хармонизиране на корпоративните данъци и улесняване на събирането на
вземания в други страни от ЕС
насърчаване на предприемачеството и създаването на работни места чрез
намаляване до един месец на времето, необходимо за получаване на лицензи и
разрешения.
В прегледа се препоръчва и по-добър контрол върху действията на правителствата
от ЕС за прилагане на Small Business Act
.
Въпреки че правителствата отбелязаха значителен напредък през последните
години, те все още трябва да се споразумеят за нов закон, с който да се позволи
регистрирането на малки предприятия като Европейско частно дружество
. С този
нов вид дружество ще се премахне необходимостта фирмите да се регистрират поотделно
в различните държави от ЕС, което ще доведе до намаляване на разходите и
бюрокрацията.
Комисията призовава правителствата да приемат закона колкото се може по-скоро.
Портал на ЕС за малкия бизнес

Източник: Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 21.02.-28.02. 2011 г.
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за включване на креозот като активно вещество в
приложение I към нея - COM(2011) 50 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение под формата
на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с
член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.
във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на
Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз - COM(2011) 58 Досие
на документа
Предложение зa РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване и временно прилагане на
Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и
неговите държави-членки и Кралство Норвегия - COM(2011) 51 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение под формата на
размяна на писма между Европейския съюз и Австралия в съответствие с член XXIV:6 и
член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с
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изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса
на присъединяването им към Европейския съюз - COM(2011) 54 Досие на документа
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение под формата
на размяна на писма между Европейския съюз и Аржентина в съответствие с член XXIV:6
и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с
изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса
на присъединяването им към Европейския съюз - COM(2011) 56 Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294,
параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на
Съвета на първо четене по предложението за Директива на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от
тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури - COM(2011) 69
Досие на документа
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Програма на ЕС за правата на детето - COM(2011) 60 Досие на документа
Изследвания
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
относно предприетите действия в резултат на доклада на експертната група по междинна
оценка на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности и доклада на експертната група по междинна оценка на
Инструмента за финансиране с поделяне на риска - COM(2011) 52 Досие на документа
ЗЕЛЕНА КНИГА - От предизвикателствата към възможностите — изграждане на
обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите COM(2011) 48 Досие на документа
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в
съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.
между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто
финансово управление (заявление EGF/2010/010 CZ/Unilever от Чешката република) COM(2011) 61 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
22.02.2011 L47
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 157/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 884/2006 за установяване на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на финансирането
на разходите, направени във връзка с операции по публично съхранение.
Регламент (ЕС) № 158/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 година за вписване
на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер.
Регламент (ЕС) № 159/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 година за вписване
на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер.
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Регламент (ЕС) № 160/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 година за вписване
на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер.
Регламент (ЕС) № 161/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 година за вписване
на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер.
Регламент (ЕС) № 162/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 година за
определяне на интервенционните центрове за ориз.
Регламент (ЕС) № 163/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
Регламент (ЕС) № 164/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 година относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои
продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11
пазарна година.
РЕШЕНИЯ
Решение 2011/119/ОВППС на Съвета от 21 февруари 2011 година за удължаване
на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово.
Решение 2011/120/ЕС на Комисията от 21 февруари 2011 година относно
невключването на метилбромид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета.
23.02.2011 L48
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 165/2011 на Комисията от 22 февруари 2011 година за
приспадане на прекомерния риболов през 2010 г. от някои квоти за скумрия, отпуснати
на Испания за 2011 г. и за следващите години.
Регламент (ЕС) № 166/2011 на Комисията от 22 февруари 2011 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци
ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011
година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки.
24.02.2011 L49
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 167/2011 на Съвета от 21 февруари 2011 година
за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки,
приложими по отношение на вноса на определени видове полиетилен терефталат с
произход, inter alia, от Република Корея.
Регламент (ЕС) № 168/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за
изменение на Регламент (ЕС) № 107/2010 по отношение на употребата на фуражната
добавка Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 във фураж, съдържащ мадурамицин амоний,
монензин натрий, наразин или робенидин хидрохлорид.
Регламент (ЕС) № 169/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година относно
разрешително за употреба на диклазурил като фуражна добавка при токачки (притежател
на разрешителното Janssen Pharmaceutica N.V.).
Регламент (ЕС) № 170/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година относно
разрешително за използване на Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 като фуражна
добавка при прасенца (отбити) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2005
притежател на разрешителното: Prosol SpA.
Регламент (ЕС) № 171/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за
разрешаване на 6- фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae DSM 14223, като
фуражна добавка за птици и за животни от рода на свинете и за изменение на Регламент
Народно събрание
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(ЕО) № 255/2005 (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products Ltd,
представлявано от DSM Nutritional products Sp. z o.o).
Регламент (ЕС) № 172/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за
определяне на предварителната помощ за 2011 г. за частно складиране на масло.
Регламент (ЕС) № 173/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за
изменение на регламенти (ЕО) № 2095/2005, (ЕО) № 1557/2006, (ЕО) № 1741/2006, (ЕО)
№ 1850/2006, (ЕО) № 1359/2007, (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 436/2009, (ЕО) № 612/2009,
(ЕО) № 1122/2009, (ЕО) № 1187/2009 и (ЕC) № 479/2010 относно задълженията за
уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари и схемите за
директно подпомагане на земеделските стопани.
Регламент (ЕС) № 174/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки
по отношение на Зимбабве.
Регламент (ЕС) № 175/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 година за изменение на
Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на
Общността за контрол на движението на корабите и за информация.
РЕШЕНИЯ
Решение 2011/122/ЕС на Комисията от 22 февруари 2011 година за дерогация от
правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно някои
рибни продукти, внесени от Сен Пиер и Микелон.
Решение 2011/123/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 година за признаване по
принцип на пълнотата на документацията, представена за подробна проверка с оглед на
възможното включване на седаксан и Bacillus firmus I-1582 в приложение I към Директива
91/414/ЕИО на Съвета.
Решение 2011/124/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 година за признаване по
принцип на пълнотата на документацията, представена за подробна проверка с оглед на
възможното включване на етаметсулфурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на
Съвета.
25.02.2011 L51
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 176/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година относно
информацията, която се предоставя преди създаването и изменението на функционални
блокове въздушно пространство.
Регламент (ЕС) № 177/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година за временно
суспендиране на митата за внос на някои зърнени култури за 2010/2011 пазарна година.
Регламент (ЕС) № 178/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година за
изменение за 145-и 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.
Регламент (ЕС) № 179/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
Регламент (ЕС) № 180/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои
продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11
пазарна година.
Народно събрание
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ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/14/ЕС на Комисията от 24 февруари 2011 година за изменение на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на профоксидим като активно вещество.
РЕШЕНИЯ
Решение 2011/127/ЕС на Комисията от 24 февруари 2011 година за изменение на
Решение 2007/697/ЕО за предоставяне на дерогация по искане на Ирландия в
съответствие с Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с
нитрати от селскостопански източници.
Решение 2011/128/ЕС на Комисията от 24 февруари 2011 година за изменение на
Решение 2007/863/ЕО за предоставяне на поисканата от Обединеното кралство дерогация
по отношение на Северна Ирландия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за
опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.
Поправка на Регламент (ЕС) № 177/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за
изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността.
25.02.2011 L52
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 156/2011 на Съвета от 13 декември 2010 година за
разпределяне на възможностите за риболов съгласно протокола към Споразумението за
партньорство между Европейската общност и Федерални щати Микронезия за риболов във
води на Федерални щати Микронезия.
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