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Тема на седмицата
Преглед
на
единния пазар

състоянието

на

Повечето държави от ЕС продължават да
включват в срок правилата за единния пазар в
националното си законодателство, допринасяйки за
икономическия растеж и създаването на работни
места.
Правилата на ЕС за единния пазар трябва да
станат част от националното законодателство в рамките на определен период. Най-новото
"информационно табло за вътрешния пазар
" показва, че страните от ЕС се справят
добре в това отношение.
Единният пазар е крайъгълен камък на ЕС - той помага за свободното движение на
хора, стоки, услуги и капитали в Европейския съюз. Публикуваният два пъти в годината
доклад проследява напредъка на страните членки в прилагането на правилата.
Резултатите
Според последни данни средно 0,9 % от директивите в областта на единния пазар,
чиито крайни срокове за прилагане са изтекли, все още не са въведени в националното
законодателство. Въпреки че като цяло определената през 2007 г. от лидерите на ЕС цел
от 1 % е постигната, седем страни членки все още изостават.
Намалели са и закъсненията при транспонирането на правилата на ЕС в
националното законодателство, както и броят на случаите, при които страните не са
транспонирали правилно правилата в националното законодателство.
Помощ за гражданите на ЕС и компаниите
Безплатни инструменти за даване на насоки и решаване на проблеми, разработени
от Комисията, също помагат на хората да се движат в ЕС. Ако например имате проблем,
свързан
с разрешителни за пребиваване, регистриране на автомобил или
социалноосигурителни и данъчни права, можете да се свържете с Вашата Европа или
СОЛВИТ за помощ.
Вашата Европа е онлайн портал с практическа информация относно вашите права
и възможности при придвижване в ЕС. СОЛВИТ е онлайн мрежа за жалби, която се опитва
да намери решение на проблемите в рамките на 10 седмици.
Подкрепа за икономическото възстановяване
Навременното и ефективно прилагане на законодателството на ЕС е изключително
важно, особено в период на трудности. То повишава конкурентоспособността на
компаниите на световните пазари и прави Европа по-привлекателна за чуждестранните
инвеститори.
През последните 15 години единният пазар допринесе за повишаването на брутния
вътрешен продукт на ЕС с 2,15 %, за увеличаването на търговията и разрастването на
малки предприятия. Той също така е важен стимул за растеж и заетост чрез насърчаване
на мобилността, конкурентоспособността и иновациите.
Още за единния пазар на ЕС
Източник: страницата на Европейската комисия
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

Председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент
Данута Хюбнер се срещна с Комисията по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове и с Комисията по регионална политика и местно
самоуправление
01/04/2011 г.
Единодушни сме, че България трябва да инвестира в конкурентоспособността на
икономиката си, но също толкова важно е страната да инвестира и в модернизиране на
инфраструктурата, отбеляза председателят на Комисията по регионално развитие в
Европейския парламент Данута Хюбнер. Тя се срещна в Народното събрание с Комисията
по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и с Комисията по
регионална политика и местно самоуправление.
В изявление пред представителите на медиите Данута Хюбнер отбеляза, че на
разговора са били обменени мнения за бъдещото развитие на Европейския съюз. В
рамките на Лисабонския договор ролята на националните парламенти е много по-важна,
много по-голяма, затова поканих председателите на двете комисии на посещение в
Брюксел през октомври за разговор с Комисията по регионално развитие в Европейския
парламент, допълни тя.
Данута Хюбнер посочи, че през юли тази година ще бъде представен от
Европейската комисия новия бюджет за следващите седем години /2013 – 2020 г./, както
и новите разпоредби и регламенти. Затова за нас ще бъде много важно да чуем през
октомври в Европейския парламент гласа на българския национален парламент, добави
тя.
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Предстоящи събития
04/04/2011
16:40 Среща на заместник-председателя на Народното събрание Анастас Анастасов с
председателстващия председателството на Босна и Херцеговина Небойша Радманович
04/04/2011
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще участва в Брюксел в
Конференцията на председателите на парламенти на държавите-членки на Европейския
съюз

Годишна работна програма

Годишна работна програма по въпросите на ЕС (2011 г.)
Позицията на Министерски съвет по т. 47 от Годишната работна програма на
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) – Предложение за
Директива относно използването на резервационни данни на пътниците за
предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления,
свързани с тероризъм и тежки престъпления, № 102-00-15, внесена на 16.03.2011 г. бе
обсъдена в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 30 март 2011 г. На
заседанието бе представено становище от Комисията за защита на личните данни. В
Доклада на Комисията е отбелязано, че предложението за Директива съответства на
принципа на субсидиарност, но не съответства на принципа на пропорционалност, тъй
като създава допълнителна административна и финансова тежест, надхвърляйки
необходимото за постигане на посочените в него цели. Комисията счита, че следва да се
прецени дали създаването на единна информационна система на ЕС за резервационните
данни на пътниците не би била по-целесъобразна от финансова гледна точка, за разлика
от предложената децентрализирана система. Срокът от 5 години за съхранение на
данните, предвиден в чл. 9 от предложението за Директива, изглежда необосновано
дълъг. В доклада се подчертава, че що се отнася до опцията за събирането на PNR данни
и от вътрешните за ЕС полети, необходимо е обхватът на Директивата да остане
ограничен до медународните полети. В заключение се посочва, че при финализирането
на текста на Директивата следва да се спазват стриктно изискванията за защита на
личните данни, в съответствие с чл. 8 от Хартата на основните права на ЕС и Закона за
защита на личните данни, както и за правото на личен живот, закрепено в член 8 от
Европейската конвенция за правата на човека. На 30 март 2011 г. Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове също разгледа т. 47 от
Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз
(2011 г.) и подкрепи становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
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На 30 март 2011 г. съвместно с Комисията по бюджет и финанси, Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове обсъди ии прие доклад по:
- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97
за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит;
- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на наблюдението върху състоянието на
бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики;
- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия; Предложение за
директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки;
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното
прилагане на бюджетно наблюдение в еврозоната;
- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в
еврозоната, № 102-00-15/16.03.2011 г. - т. 33, 34, 35, 36, 37 и 38 от Годишната работна
програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)

Законопроекти свързани с правото на ЕС

На 31 март 2011 г. Комисията по регионална политика и местно самоуправление
прие на второ четене законопроект за изменение и допълнение за Закона за пътищата, №
102-01-5, внесен от Министерски съвет на 17.01.2011 г. Със законопроекта се въвеждат
изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19
ноември
2008
година относно
управлението
на безопасността на пътните
инфраструктури.

Новини от България свързани с ЕС
България вече готова за Шенген
България отговаря на изискванията за опазването на
сухопътните граници на шенгенското пространство, е
заключението на доклада от последната проверка по
границата ни с Турция.
Водещият екип в работната група по въпросите на
Шенген към Съвета на ЕС е заявил това категорично, съобщи след заседанието на групата
посланик Бойко Коцев, ръководител на Постоянното представителство на България към
ЕС. За повече информация натиснете ТУК
Източник: vesti.bg
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент

Само 3 на сто от шефовете на големи компании в Европа са жени и едва 2
процента от министрите в Европа са дами? И още: жените посланици са само 14%. Не е
много по-различна ситуацията в университетите, където едва 9% от деканите са дами.
Това са част от цифрите и темите, с които се занимава новосъздаденият Институт
на ЕС за равенство между половете, основан с идеята да дава експертна оценка по
равенството между половете и да работи за повишаване на информираността в ЕС по
темата.
Институтът бе основан през 2009 година във Вилнюс, но функционира пълноценно
от 2010 година. Неговата ръководителка шведката Virginija Langbakk посети Комисията по
права на жените на Европейския Парламент през март. "Европа не може да си позволи да
продължава да живее със съществуващата пропаст между половете", заяви тя пред
евродепутатите.
Цената, която обществото плаща поради съществуващото неравенство между
половете е огромна. Според данните на Института хиляди жени в Европа стават жертва
всяка година на техните партньори или бивши партньори. На 16 милиарда евро се
изчисляват щетите от домашното насилие в ЕС през 2006 година.
И още статистика. За всеки работен час жените отработват средно две евро помалко от колегите си от силния пол, докато в същото време отделят 13 часа на седмица
повече от мъжете за домашна работа. Жените между 25 и 44 години отделят средно по
един час за занимания с децата на ден, при мъжете това са само 22 минути. Заетостта
сред жените е 12 на сто по-ниска от тази сред мъжете.
Преодоляване на пропастта
"Щастлива съм, че не съм се родила преди 100 години", заяви г-жа Langbakk. От
основно значение за нея са не само положителните промени в областта на равенството
между половете, но и възможността за оценка и сравнение на реалната ситуация в
различните държави от ЕС. Събирането и анализът на данни е основната задача на
Института на ЕС за равенството между половете.
Институтът ще създаде индекс за равенството между половете, с цел оценка на
напредъка в областта в страните членки на ЕС. Той ще събира, обработва и
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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център за ресурси

и

Икономическото управление: мерки срещу основните
причинители на кризата
Въпреки обнадеждаващите признаци на все още
крехко възстановяване, икономическите и социалните
проблеми в Европейския съюз далеч не са останали в
миналото.
Ето
защо
евродепутатите
са
фокусирали
вниманието си върху набор от нови правила, които се захващат с причините, залегнали в
основата на кризата: тревожното натрупване на дисбаланси в рамките на европейската
икономика и склонността на правителствата да финансират своите разходи, затъвайки
все по-дълбоко в дългове. За повече информация натиснете ТУК .

Клонирани животни за храна: не бе
споразумение между Съвета и Парламента

постигнато

Прочутата овца Доли, първият клониран бозайник, бе
създадена през 1996 година, 15 години по-късно учените
успяха да клонират крави, прасета и кози, въпросът дали
можем да използваме клонираните животни за храна стана
неизбежен. Но можем ли с чиста съвест да посегнем към месо от клонирани животни?
"Не" е отговорът на ЕП, който настоява за забрана на продажбата на месо от клонирани
животни и техните потомства. По въпроса не бе постигнато споразумение с
представителите на Съвета. За повече информация натиснете ТУК.

Pervenche Berès: За да излезем от кризата трябва да
работим заедно
В разгара на икономическата криза ЕП създаде специална
комисия, която да анализира причините за кризата и да
набележи необходимите реформи за в бъдеще. Докладчикът
Pervenche Berès (С & Д, Франция) представи в понеделник,
28.03.2011 г. окончателния проект за доклад, който взима под внимание и мнението на
националните парламенти. "За преодоляване на кризата трябва да работим заедно",
смята Pervenche Berès, която е за повече сътрудничество с националните парламенти. За
повече информация натиснете ТУК.
Източник: страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета

Европа държи на програмите си за спътникова
навигация

На 31 март 2011 г. Съветът отново потвърди
намерението на Европа да развива и финансира програмите
си за спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“) и
отправи искане към Комисията да продължи да проучва как
да бъдат избегнати бъдещи преразходи.
Съветът стигна до тези заключения, след като анализира представения от
Комисията междинен преглед на двете програми, който показва, наред с другото, че за
периода 2014—2020 г. може да са необходими допълнителни 1,9 млрд. евро, за да бъде
завършена инфраструктурата на „Галилео“. Според доклада разходите по експлоатацията
на „Галилео“ и EGNOS (Европейска геостационарна служба за навигационно покритие,
предшественик на „Галилео“) могат да достигнат близо 800 млн. евро годишно.
Тези стойности обаче не са окончателни, крайните суми ще бъдат определени в
многогодишната финансова рамка (рамката за планираните разходи на ЕС) при отчитане
на усилията, полагани от държавите-членки с цел дефицитът и дългът да бъдат поставени
на по-устойчива основа.
През периода 2007—2013 г. от бюджета на ЕС ще бъдат отпуснати 3,4 млрд. евро
за двете програми.
Министрите на 27-те държави-членки постигнаха съгласие, че „Галилео“ и EGNOS
следва да се финансират от ЕС поради широкия мащаб и спецификата на програмите,
както и поради факта, че те ще предоставят публични услуги, разходите по които няма да
бъдат компенсирани от преките приходи.
Тези програми ще позволят на ЕС да е конкурентоспособен на световния пазар за
космически технологии, ще открият възможности за създаване на работни места и за
множество стопански дейности, които стимулират иновациите и благосъстоянието. Смята
се, че в момента 6—7 % от БВП на западните държави, т.е. 800 млрд. евро в ЕС, са
свързани със спътниковата радионавигация. Пазарите в областта на глобалната
спътникова навигация се разрастват бързо, като годишният им оборот в световен мащаб
се очаква да достигне близо 240 млрд. евро до 2020 г.
Програмите ще направят също ЕС независим по отношение на други ГНСС
(глобални навигационни спътникови системи).
Съветът отправи искане към Комисията да продължи да анализира разходите и
рисковете по програмите и да проучи възможните начини за реализиране на икономии.

Източник: Страницата на Съвета
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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/

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 28.03.-03.04.2011 г.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз Годишен
доклад за 2009 г. - COM(2011) 136 Досие на документа
ЗЕЛЕНА КНИГА относно хазарта по интернет на вътрешния пазар - COM(2011) 128
Досие на документа
Икономически и финансови въпроси
СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН
КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Въвеждането на еврото в Естония - COM(2011)
140 Досие на документа
Координиране на политиките на ЕК
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията - COM(2011) 137 Досие на документа
Конкуренция
СЪОБЩЕНИЕ
ОТ
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Реформа на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ
икономически интерес - COM(2011) 146 Досие на документа
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Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
29.03.2011 L81
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 301/2011 на Комисията от 28 март 2011 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на
Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 302/2011 на Комисията от 28 март 2011 година за
откриване на извънредна тарифна квота за внос на определени количества захар за
пазарната 2010/2011 година.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 303/2011 на Комисията от 28 март 2011 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
30.03.2011 L82
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 307/2011 на Комисията от 29 март 2011 година за изменение на
приложение IV и приложение VIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за
установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата
селскостопанска политика.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 308/2011 на Комисията от 29 март 2011 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
РЕШЕНИЯ
Решение 2011/195/ЕС на Европейския съвет от 25 март 2011 година за
назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.
Решение 2011/196/ЕС на Комисията от 29 март 2011 година относно
съответствието на стандарт EN 14682:2007 за връзки и шнурове на облекло за деца с
общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета и за публикуване на позоваването на стандарта в Официален вестник.
30.03.2011 L83
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 286/2011 на Комисията от 10 март 2011 година за изменение с
цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси.
31.03.2011 L85
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 309/2011 на Комисията от 30 март 2011 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/37/ЕС на Комисията от 30 март 2011 година за изменение на
приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни средства.
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РЕШЕНИЯ
Решение 2011/197/ЕС на Комисията от 29 март 2011 година съгласно Регламент
(ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно подходящото ниво на
защита, което Япония осигурява за личните данни, предавани от Европейския съюз в
специфичните случаи на трансфер на данни от Европейската комисия към японските
митнически органи съгласно Решение № 1/2010 на Съвместния комитет за митническо
сътрудничество по силата на член 21 от Споразумението между Европейската общност и
правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ по
митническите въпроси във връзка с взаимното признаване на програмите за одобрени
икономически оператори в Европейския съюз и Япония изключително за конкретните
цели на Решение № 1/2010 на Съвместния комитет за митническо сътрудничество.
Решение 2011/198/ЕС за изпълнение на Комисията от 30 март 2011 година за
изменение на Решение 2011/44/ЕС относно някои защитни мерки срещу болестта шап в
България.
1.04.2011 L86
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 310/2011 на Комисията от 28 март 2011 година за изменение на
приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за
алдикарб, бромопропилат, хлорфенвинфос, ендосулфан, EPTC, етион, фентион,
фомесафен, метабензтиазурон, метидатион, симазин, тетрадифон и трифорин във или
върху определени продукти.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 311/2011 На Комисията от 31 март 2011 година за
замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на
допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените
американски щати.
Регламент (ЕС) № 312/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент (ЕС) № 313/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент (ЕС) № 314/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент (ЕС) № 315/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент (ЕС) № 316/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 317/2011 на Комисията от 31 март 2011 година
за изменение за 147-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 за изпълнение (Ес) № 318/2011 на Комисията от 31 март 2011 година
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на
някои плодове и зеленчуци.
Регламент за изпълнение (Ес) № 319/2011 на Комисията от 31 март 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.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 320/2011 на Комисията от 31 март 2011 година
относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1
април 2011 година.
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2.04.2011 L87
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент за изпълнение (ЕС) № 321/2011 на Комисията от 1 април 2011 година за
изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 във връзка с ограничението по отношение на
употребата на бисфенол А в пластмасови шишета за хранене на кърмачета.
Регламент (ЕС) № 322/2011 на Комисията от 31 март 2011 година за забрана на
риболова на морски дявол в зони VIIIc, IX и X; във води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от
страна на съдове под флага на Франция.
Регламент (ЕС) № 323/2011 на Комисията от 31 март 2011 година за забрана на
риболова на дълбоководни акули във води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII,
VIII и IX от страна на съдове под флага на Франция.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 324/2011 на Комисията от 1 април 2011 година за
определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци.
РЕШЕНИЯ
Решение 2011/207/ЕС на Комисията от 29 март 2011 година за създаване на
специална програма за контрол и инспекции във връзка с възстановяването на запасите
от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море.
Решение 2011/208/ЕС за изпълнение на Комисията от 1 април 2011 година относно
финансово участие на Съюза за спешните мерки за борба с нюкасълската болест в
Испания през 2009 г.
4.04.2011 L88
РЕГЛАМЕНТИ
Регламент (ЕС) № 304/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011
година за изменение на Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в
аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове.
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011
година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на
строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.
Регламент (ЕС) № 306/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011
година за отмяна на Регламент (ЕО) № 1964/2005 на Съвета относно митническите ставки
за банани.
ДИРЕКТИВИ
Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011
година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно
обслужване.

Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени в ЕДЦ през м. март 2011 г.
Статистическо издание – ключови фигури в Европа
General and regional statistics - Key figures on Europe
EC 1609
Статистическо издание за Европа
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EUROPE in figures
EC 1610
Издание относно болестите ХИВ, Малария и Туберкулоза
EU research fighting the three major deadly diseases: HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis 2007-2010
EC 1611
Издание относно европейския изследователски център - 7ма рамкова програма
Networking the European research area
EC 1612
Стратегия за безопасност на пътя - 2020
A Background document for the preparation of the strategic cuidelines for road safety up to
2020
EC 1613
Проекти за периода 2007-2010 в социално-икономическите и хуманитарни науки
European research : socio-economic sciences and humanities - 2007-2010
EC 1614
Мониторинг на данъците и данъчните реформи в ЕС за 2010 година
Monitoring tax revenues and tax reforms in EU member states 2010
EC 1615
Издание относно Марио Сепи - като президент на Европейския икономически и
социален комитет за периода октомври 2008 - октомври 2010 година
Mario Sepi's term as president : European economic and social
Committee
EC 1616
Микроикономически заключения от кризата на пазара за продукти за 2009
година
Microeconomic consequences of the crisis and implications for recovery
EC 1617
Годишен даклад за безопасност на храните за 2009 година
Better training for safer food - annual report 2009
EC 1618
Статистически портрет на ЕС пред света
The EU in the world - a statistical portrait
EC 1619
Науката в услуга на Европа
A guide to the 2009 annual activity report of the European commission's directorate-general
for research
EC 1620
Защо нараства социално-икономическото неравенство в Европа
Facts and policy responses in Europe
EC 1621
Народно събрание
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Издание относно болестите предавани чрез инжектиране на наркотици ( ХИВ и
Хепатит )
Guidelines for testing HIV, viral hepatitis and other infections in injecting drug users
EC 1622
Издание относно световни и устойчиви градове
World and european sustainable cities
EC 1623
Издание относно фискалната реформа в държавите-членки на ЕС
National fiscal governance reforms across EU member states
EC 1624
Издание относно икономическата програма за Гърция
The economic adjustment programme for Greece
EC 1625 / EC 1629
Издание относно предприсъединителните икономически програми на държавите
кандидатки за членство на ЕС
Pre-accession economic programmes of candidate countries: EU Commission assessments
EC 1626
Издание относно ефикасността и ефективността на разходите за висшето
образование в ЕС
Efficiency and effectiveness of public expenditure on tertiary education in the EU
EC 1627
Издание относно прогреса и ключови перспективи за адекватни и устойчиви
пенсии в Европа
Progress and key challenges in the delivery of adequate sustainable pensions in Europe
EC 1628
Доклад относно икономическия напредък за присъединяване за 2010 година
Progress towards meeting the economic criteria for accession: the assessments of the 2010 progress reports and opinions
EC 1630
Доклад относно здравната система за 2010 година
Joint report on health systems
EC 1631
Издание относно пазара на труда и заплатите през 2009 година
Labour market and wage developments in 2009
EC 1632
Издание относно икономическа прогноза в ЕС - 2010 година
European economic forecast - autumn 2010
EC 1633
Издание относно насилието срещу жените, равенството между половете,
соцалното изключване и здравна стратегия
Violence against women and the role of gender eqality, social inclusion and health strategies
EC 1634
Народно събрание
Отдел „Европейско право”

14

Седмичен бюлетин

Брой 12
04 април 2011 г.

Издание за дискриминацията
Trade union practices on anti-discrimination and diversity
EC 1635
Издание относно средствата за справяне със социалното изключване
дискриминацията на ромите в ЕС
Improoving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU
EC 1636

и

Издание относно социалния диалог за 2010 година
European sectoral dialogue
EC 1637
Справяне с дискриминацията през 2009 година
Promoting equality: activities on fighting discrimination in 2009
EC 1638
Издание относно заетостта в Европа
Self employment in Europe – 2010
EC 1639
Живот и работа в Европа - 2009
Living and working in Europe – 2009
EC 1640
Статистическо издание относно ключовите фигури в бизнеса
Key figures on european business
EC 1641
Статистическо издание относно енергетиката и транспорта през 2010 година
EU energy and transport in figures – 2010
EC 1642
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