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Тема на седмицата
Швейцарците допуснаха българите и румънците до трудовия си пазар
Деница Каменова
Швейцария ще отвори трудовия си
пазар за българи и румънци в резултат
на провелия се в неделя в страната
референдум. Според предварителните
резултати
между
51
и
55%
от
гласувалите са подкрепили тази мярка.
От преброените гласове в 20 от 26-те
кантона именно позитивният отговор е
преобладавал, включително и в някои
по-евроскептични германски региони.
Окончателните резултати трябва да
бъдат
обявени
след
редакционното

приключване на броя.
Изходът от вчерашния референдум беше до известна степен предварително
предопределен. Причината е, че негативен резултат щеше да влоши изключително
сериозно отношенията на Швейцария с ЕС и рискуваше да доведе до отмяната на всички
търговски споразумения между Берн и общността. Еврокомисията дори предупреди
Швейцария преди време за подобна възможност.
Именно поради тази причина през последния месец почти всички министри и
депутати, с изключение на крайнодясната Народна партия, инициирала референдума,
както и бизнесът призоваваха швейцарците да дадат позитивен отговор. Самият въпрос
също беше умишлено формулиран по начин, който поставя акцента върху отношенията на
страната с ЕС, а не толкова върху отварянето на пазара за българи и румънци.
Въпреки позитивния изход до 2016 г. българи и румънци няма да имат същите
права като гражданите на старите членки на ЕС. Те от своя страна също трябва да
отговарят на някои изисквания като необходимостта да доказват, че имат договор за
работа и нямат нужда от социални помощи.
Източник: Dnevnik.bg, 8 февруари 2009 г.
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
Посещение на смесена делегация на Комисията по европейските въпроси,
Комисията по вътрешните работи и Комисията по правни въпроси на Бундестага
на Федерална република Германия
На 3 февруари 2009 г. се проведоха срещи на Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред, Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси на
НС със смесена делегация на Комисията по
европейските въпроси, Комисията по вътрешните
работи и Комисията по правни въпроси на
Бундестага на Федерална република Германия.
На срещата с Комисията по европейските
въпроси, гостите от Федерална република
Германия бяха информирани за модела, който се
прилага от Народното събрание на Република
България при упражняване на парламентарно
наблюдение и контрол върху проектоактовете на
Европейския съюз. Посочено бе, че Народното
събрание осъществява наблюдение и контрол по
предварително приета Годишна работна програма
по въпросите на ЕС. След разглеждане на съответния проектоакт се изработва доклад,
който се изпраща в МС. В него е изразена позицията на НС по съответния проектоакт.
Изтъкнато бе, че преди важни Съвети на ЕС е въведено като практика в някои от
постоянните комисии на НС да се изслушват ресорните министри относно позицията,
която България ще изрази на съответния Съвет. Посочено бе, че е практика министър–
председателят на Република България да информира Народното събрание на всеки шест
месеца за участието на страната в Европейски съюз през предходното председателство на
Съюза и относно задачите пред страната по време на текущото председателство.
Германските парламентаристи споделиха техния опит в областта на парламентарно
наблюдение и контрол върху проектоактовете на ЕС и изразиха надежда, че България ще
преодолее трудностите във връзка с енергийната криза, корупцията и престъпността.

Предстоящи събития
10 февруари 2009 г.
Среща на председателя на Народното събрание Георги Пирински с президента на
Македония Бранко Цървенковски.

Годишна работна програма
На 6 февруари 2009 г., Министерски съвет внесе в Народното събрание рамкови
позиции по следните точки от Годишната работна програма на НС (2008 г.):
¾ т.9 предложение за Регламент, изменящ Регламент 761/2001 относно
схемата на Общността за управление по околната среда и одитиране –
EMAS;
Народно събрание
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т.13 предложение за Регламент, изменящ Регламента за Единно европейско
небе;
т.16 предложение за Регламент, изменящ Регламент 343/2003 за
установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка,
компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в една
от държавите членки от гражданин на трета страна
т.17 предложение за Директива, изменяща Директива 2003/9/ЕО за
определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи
убежище
т.19 предложение за Директива, изменяща Директива 92/85/ЕИО за
въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и
здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 4 февруари 2009г. Комисията по земеделието и горите прие на първо
четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската
дейност, Вх. № 802-01-86, внесен от Министерски съвет на 07 ноември 2008 г. Със
законопроекта се въвеждат разпоредби на редица регламенти и директиви на ЕС в
областта
на
безопасност
на
храните,
здравеопазване
на
животните
и
ветеринарномедицинската дейност.

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 2 до 6 февруари 2009 г.
Бюджет
¾ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА
2009 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“ COM(2009)32 Досие на документа
Вътрешен пазар и услуги
¾ Предложение за РЕГЛАМЕНТ …/…/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от […] година относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях
етикетиране на текстилните продукти - COM(2009)31 Досие на документа
Данъчно облагане и митнически съюз
¾ Предложение
за
ДИРЕКТИВА
НА
СЪВЕТА
относно
административното
сътрудничество в областта на данъчното облагане - COM(2009)29 Досие на
документа
¾ Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно взаимната помощ при събиране на
вземания, свързани с данъци, такси и други мерки - COM(2009)28 Досие на
документа
Енергетика
Народно събрание
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СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Да инвестираме днес за бъдещето на Европа - COM(2009)36 Досие на
документа

Земеделие и развитие на селските райони
¾ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №
637/2008 по отношение на националните програми за преструктуриране на
сектора на памука - COM(2009)37 Досие на документа
¾ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Проследяване на резултатите за потребителите в единния пазар Второ издание на индекса за развитие на пазарите на дребно - COM(2009)25 Досие
на документа
¾ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №
1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Предложение за
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2006/493/EО за установяване
сумата на помощта от Общността, отпусната за развитие на селските райони за
периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., нейната разбивка по години и
минималната сума, която следва да бъде съсредоточена в райони, допустими по
цел „Сближаване“ - COM(2009)38 Досие на документа
Координиране на политиките на ЕК
¾ Изпълнение на структурните реформи по Лисабонската стратегия в контекста на
Европейския план за икономическо възстановяване – годишни оценки по държави:
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно актуализиране за 2009 г. на общите
насоки за икономическите политики на държавите-членки и Общността и относно
осъществяването на политиките на държавите-членки за трудова заетост COM(2009)34 Досие на документа
¾ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Трети стратегически преглед на програмата за по-добро регулиране в
Европейския съюз - COM(2009)15 Досие на документа
Околна среда
¾ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Към широкообхватно споразумение в Копенхаген във връзка с
изменението на климата - COM(2009)39 Досие на документа
Транспорт
¾ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Съобщение и план за действие с оглед създаването на европейско
морско пространство без бариери - COM(2009)10 Досие на документа
¾ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за финансирането на сигурността на въздухоплаването COM(2009)30 Досие на документа
¾ ЗЕЛЕНА КНИГА - ТЕМ-Т: Преглед на политиката - ЗА ПО-ДОБРЕ ИНТЕГРИРАНА
ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА В СЛУЖБА НА ОБЩАТА ТРАНСПОРТНА
ПОЛИТИКА - COM(2009)44 Досие на документа
Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Народно събрание
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ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно
прилагането на Регламент (EO) № 450/2003 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 февруари 2003 г. относно индекса на разходите за труд (ИРТ) - COM(2009)33
Досие на документа

Договор от Лисабон
60% от ирландците очакват положителен вот за Лисабонския договор
Проучване на обществено мнение в Ирландия показва, че
близо 60% от анкетираните смятат, че следващият референдум за
новия европейски договор ще постигне положителен резултат,
предаде EurActiv. Очаква се страната да гласува отново за Лисабонския договор през
есента, вероятно през октомври.
61 на сто от запитаните са загрижени, че страната им може да загуби своите
позиции в ЕС. Данните са от изследване, проведено сред 1000 души, между 12 и 23
януари. Те показват и, че близо 75 на сто от запитаните, скок от 63%, твърдят, че
правителството не се справя добре с икономиката. По-малко от половината очакват
рецесията да продължи повече от 3 години.
Според 56 процента от ирландците вероятно ще се наложи да се проведат
извънредни общи избори тази година. Еurope.bg, 2 февруари 2009 г.
Чехия иска да гласува Лисабонския договор в края на февруари
Чешкият вицепремиер Александър Вондра очаква гласуването на чешкия
парламент на Лисабонския договор през втората половина на февруари. Както Вондра
каза пред журналисти в сряда в Европейския парламент в Страсбург, до тогава трябва да
влезе в сила изменение в регламента за провеждане на заседания на парламента, което е
във връзка предаването на правомощия от парламента на ЕС.
Парламентът имал възможността или да проведе гласуване на 4 февруари 2009 г.
„в дива атмосфера", или на спокойствие по-късно, каза Вондра. Същевременно той
подчерта: „Ние се движим по график". Той бил уверен, че Чехия ще завърши успешно и
навреме ратифицирането на европейския договор за реформи.
Чешкият парламент прекъсна дебата за договора, насрочвайки по-късна дата.
Консервативната партия на премиера Тополанек ODS се наложи с искането документът да
се разисква отново най-рано на 17 февруари и евентуално тогава да се гласува. За
предложението дебатът относно договора да се прекъсне отново, гласуваха 115 от 196
депутата, повечето от редиците на управляващите партии. Еurope.bg, 4 февруари 2009 г.

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
2 февруари 2009 г. - понеделник в пленума: газовата криза, международната
търговия, половата дискриминация
Народно събрание
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Пленарното заседание в понеделник започна с дискусия по бъдещата европейска
енергийна стратегия в контекста на последиците от газовия конфликт между Русия и
Украйна. Сред останалите акценти бяха доклада на Anna Záborská за недискриминация на
основание пол и за солидарност между поколенията, както и международните
търговски преговори от кръга Доха. За повече информация натиснете ТУК
Едноминутни изказвания на български депутати в ЕП на заседанието на 2 февруари
2009г.

Илияна Малинова Йотова (ПЕС). – Уважаеми колеги, конфликтът между Русия и
Украйна и спряното подаване на природен газ през януари нанесе тежки поражения
върху няколко европейски страни и най-вече върху България.
Над 230 милиона евро са преките загуби за българската икономика само за
няколко дни. За сравнение, с толкова би трябвало да стартира проектът „Набуко“. Това
постави икономиката ни в рискова ситуация и наложи да търсим сътрудничество за
повторно отваряне на блокове от ядрената централа в Козлодуй.
Диалогът за това трябва да бъде разумен и спокоен, на основата на добър анализ.
Решенията са трудни, но нека да не ги предпоставяме и обричаме предварително,
каквито сигнали, за съжаление, дойдоха вече от страна на Комисията.
Смятам, че България и някои от най-засегнатите страни трябва да получат
възможност за допълнителни средства от европейския План за развитие, а не само онази
минимална част от 20 милиона евро, които вече бяха разпределени за газови проекти. Не
е обяснимо най-засегнатата страна да получи най-малко средства при положение, че за
енергийни проекти ще се разпределят близо 3,5 милиарда евро.
След броени минути ще започнем дискусията по енергийната стратегия.
Призовавам всички колеги да покажем, че имаме визия за своята енергийна
независимост, че можем да надмогнем политическите си съображения в навечерието на
изборите и можем да защитим солидарността и взаимната помощ, които са ни събрали.
***
Евгени Кирилов (ПЕС). – Миналата сряда Европейската комисия обяви своето
предложение във връзка с програмата за възстановяване в областта на енергийната
сигурност.
Съгласно това предложение България получава само част от 20 милиона евро за
проект, свързващ България с Гърция. Част от 20 милиона от милиардните проекти. В
моята страна по този повод цитират поговорката: „Напънала се планината и родила
мишка.“ И всичко това след тежката газова криза.
Както знаете, България беше най-сериозно засегнатата страна и единствената разчитаща само на руски газ. Официално се казва, че се финансират готови проекти, но
буди съмнения. Решаващият проект, който България предложи за разширяване на
газохранилището „Чирен“, може да бъде финализиран само за няколко месеца. България,
при липса на подкрепа, и самостоятелно ще се заеме с този проект, но къде остава
нашата европейска солидарност и справедливост?
Пак през миналата седмица едно влиятелно европейско издание съобщи, че в
резултат на тази криза евроскептиците в България са се увеличили с 20 %. Аз се
надявам, че това не е точно измерване, но ако Комисията продължава с подобно
отношение към България, тя ще даде решаващ принос в тази посока.
***
Биляна Илиева Раева (АЛДЕ). – Тази неделя в Швейцария ще се проведе референдум
за свободното движение на хора. Швейцарският народ ще решава дали договорът между
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тяхната държава и Европейския съюз ще бъде продължен както като време, така и като
обхват и дали ще включи гражданите на България и Румъния.
С решението си Швейцария ще позволи и ще определи не само бъдещото развитие
на това дали ние ще ползваме визи и граници, но и ще реши дали едни отговорни
решения от последните 30 години, свързани с икономическо развитие, ще бъдат
продължени и в бъдеще. Политиката за свободно движение на гражданите допринесе
именно за това икономическо развитие както на Швейцария, така и на Европейския съюз,
а също и за повишаването на общия ни жизнен стандарт.
Искрено се надявам, че резултатът от референдума в Швейцария тази неделя ще
бъде положителен, защото един обратен, негативен резултат би довел отново това
прекрасно партньорство и сътрудничество към бариерите, които имахме, към
ограниченията и към всички несгоди на липсващи споразумения.
Именно заради това се надявам, че нашите приятели от Швейцария ще подкрепят
общото ни бъдеще и приканвам както страните-членки на Европейския съюз, така и
Комисията да продължават нашето взаимно сътрудничество с Швейцария в добър тон и с
добри резултати за всички граждани на Европейския съюз.
***
Допълнителна информация:
ЕП прие проект за бъдещата енергийна стратегия на Европейския съюз,
включваща развитие на южния газопреносен коридор
ЕП прие множество препоръки за бъдещата енергийна стратегия на ЕС. Депутатите
настояват за приемането на задължителни планове за действие в извънредни ситуации,
за повече взаимосвързаност между мрежите на държавите-членки, за нови газопреносни
коридори, за инвестиции в ядрената енергетика и за определяне на нови цели на ЕС за
климатичните промени до 2050 г, включващи съкращаване на емисиите на парникови
газове с поне 80%. За повече информация натиснете ТУК
Процедурно досие относно втори преглед на енергийната стратегия
Изказвания на българските депутати в ЕП Десислав Чуколов (Независими),
Атанас Папаризов (ПЕС), Евгени Кирилов (ПЕС) и Илияна Йотова (ПЕС) на дебата
относно енергийната политика на пленарното заседание на ЕП на 2 февруари
2009 г.
Десислав Чуколов (Независими). – Уважаеми колеги, досега забелязвам, че в тая
зала така доста имагинерно и абстрактно се обсъжда какво е най-добро за Европа, но мен
са ме изпратили тук българските гласоподаватели и затова по ме интересува какво е найважно за родината ми България.
За нас, патриотите от „Атака“, енергийната независимост на България е приоритет
№1. По време на „преговорите“, които ние наричаме „диктат от страна на Евросъюза“,
бяхме принудени да затворим 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти реактор на АЕЦ „Козлодуй“.
Искам да ви напомня, ако не знаете да го запомните, че тези блокове са
преминали абсолютно всички проверки, признати са за абсолютно безопасни и колегата
ми Димитър Стоянов в началото на 2007 г. отправи въпрос към Еврокомисията да попита
имаше ли такова изискване да бъдат затворени тези блокове, за да бъде приета България
в Евросъюза. Оказа се, че такова изискване от страна на Еврокомисията е нямало. Г-н
Günter Verheugen, обаче, в българския парламент излъга и каза, че е имало такова
изискване.
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Преди броени дни България беше изправена пред изключително сериозна
енергийна криза. Според чл. 36 от Присъединителния ни договор ние имаме право да
започнем тяхното отваряне. Имаме го това право и затова колегите ми от Народното
събрание в България внесоха проекторешение за отваряне на спрените от 1-ви до 4-ти
блок на АЕЦ „Козлодуй“.
Не очакваме страшно прогнилото ни от корупционни договорки правителство да
извърши този важен за родината ни акт, но сега ви казвам и ясно декларирам, че когато
партия „Атака“ има политическата възможност и доверие от избирателите, ние ще
направим това.
С колегите ми в Европарламента, Димитър Стоянов и Слави Бинев, сме внесли
писмена декларация с номер 0005/2009 г., с която искаме тези реактори да бъдат
отворени отново, с цел България да получи своята енергийна независимост.
И в заключение искам да ви кажа, че Европа ще бъде силна тогава, когато всяка
една отделна държава-членка е силна и независима в своята енергийност. Това е
единственият начин, ако искаме да работим за нашите гласоподаватели и за нашите
граждани.
***
Атанас Папаризов (PSE). – Уважаема г-жо Председател, уважаеми г-да Комисари, на
първо място искам да отбележа конструктивния дебат в комисията по промишленост,
изследвания и енергетика по доклада на г-жа Laperrouze и специално да отбележа
нейната роля за подготовката на един обективен и всеобхватен доклад.
Специално искам да се спра на включените в доклада предложения, които
направих с цел да бъдат отразени проблемите на страните, които са най-силно засегнати
от външни доставчици на енергийни източници, особено на газ.
Първо, отбелязана е необходимостта Европейският парламент да участва активно
при определяне на проектите за нови енергийни връзки, особено между газопреносните и
електропреносните мрежи на страните-членки. Със съжаление, обаче, искам да отбележа,
че в проекта на Комисията са заделени само 20 милиона евро за Република България и
връзките й с Гърция, въпреки че тя е една от най-сериозно засегнатите страни.
Находището в Чирен, например, което ще реши проблемите в криза, с минимум доставки,
не е въобще отбелязано.
На второ място, включени са всички възможности за изграждане на южен газов
коридор, т.е. отбелязани са освен проектът „Набуко“, проектът „Южен поток“ и TGI.
Отбелязва се и в дългосрочен план възможността да се доставя газ от други страни в
региона, като Узбекистан и Иран.
Трето, набляга се на необходимостта терминалите за втечнен газ, изграждани в
Европейския съюз, да са достъпни за всички държави-членки на основа на принципа на
солидарността. Това е особено важно отново за съвместно използване на такива
терминали между България и Гърция.
Четвърто, призовава се Комисията да разгледа разширяване на енергийната
общност в Югоизточна Европа и към други съседни страни с цел да се създаде един
единен пазар в целия регион. Като докладчик по регламента относно условията за достъп
до газопреносни мрежи, искам отново да подчертая значението на третия енергиен пакет
за изграждането на единния европейски енергиен пазар и да призова за възможно найбързото му приемане.
Накрая, искам да отбележа, че докладът обективно отразява и ролята на ядрената
енергия. Считам, че предстоящата рамкова директива за ядрената безопасност ще стане
добра основа за анализа на състоянието на всички реактори в Европейския съюз, не само
на новостроящите се, и ще бъде обективна база за оценката на тяхната безопасност.
Ясно е, че политически обоснованите решения, каквито бяха взети по отношение
на „Козлодуй“, не могат да бъдат дълготрайно решение в предстоящото развитие на
енергийния микс на Европейския съюз. Надявам се, че страните-членки ще бъдат в
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

9

Седмичен бюлетин

Година ІІ, Брой 5
9 февруари 2009 г.

състояние, на основа на обективни критерии, да преосмислят въпроса за закритите
реактори.
***
Евгени Кирилов (ПЕС). – Г-жо Председател, като докладчик в сянка в комисията по
външни работи, бих искал да поздравя г-жа Laperrouzе за този доклад, който дава широк
поглед върху проблемите на Европейския съюз в областта на енергетиката, включително
и върху необходимостта от обща енергийна политика.
Докладът посочва много ясно и действията, които трябва да предприемем, за да се
справим с предизвикателствата пред енергийната ни сигурност. Приветствам и факта, че
ядрената енергетика намери мястото, което заслужава в един такъв доклад, и че е
представена като необходим източник на енергия.
Особено сега, след газовата криза, е ясно и това, и е добре подчертано, че има
нужда от диверсификация на енергийните източници. От друга страна, и за в бъдеще
трябва да продължаваме да работим в посока на повече алтернативни коридори,
енергийни коридори, а не един коридор за сметка на друг. От конкуренцията тогава
печелим всички.
Искам да обърна внимание на два въпроса. През октомври миналата година
отбелязах тук, в тази зала, че енергийният проект „Набуко“ е все още „дим без огън“.
Тогава призовах Европейската комисия да предприеме решителни действия. Сега
можем да кажем, че има известно раздвижване от страна на Комисията в тази посока.
Налице е едно разбиране за неговата важност, особено сега, след газовата криза.
Но трябва да е ясно, че въпреки предприетите действия и мерки по пътя за
постигане на по-голяма енергийна сигурност, са нужни много повече усилия,
включително и сериозна политическа активност, за да видим светлина в тунела.
Второ - капацитетът за съхранение на енергията. Искам да споделя с вас, че
България беше абсолютно загубена, ако нямаше поне капацитет за 20 дни и в
газохранилището Чирен, което беше миналата година, като че ли правителството
разбираше какво може да дойде, разширено с 1/3 от капацитета.
Затова, за втори път днес, подчертавам моето решително неразбиране с това, че
Комисията не обърна никакво внимание на проекта, предложен от България за
допълнително разширение на това хранилище. Това беше единственото спасение и
мисля, че и във всички други страни трябва да подкрепяме подобни проекти.
***
Илияна Малинова Йотова (ПЕС). – Г-жо Laperrouzе, искам да Ви поздравя, преди
всичко, за добрата работа, за Вашия актуален и навременен доклад.
Едва ли можем да кажем днес колко загубиха европейските държави и граждани от
газовата криза. Над 230 милиона евро са преките загуби само за българската икономика,
която бе засегната най-тежко от възникналия спор между Украйна и Русия, при това, без
никакви компенсации.
Възникналата извънредна ситуация поставя много въпроси. За съжаление,
голямата тема за енергийната зависимост се изостря, когато влезем в поредната криза и
политическо противопоставяне между Русия и Украйна. Мнозина си спомнят ситуацията
отпреди три години, когато двете държави отново спореха за цените. Тогава имахме
обещание за обща европейска енергийна политика, но за три години сякаш нищо не се
промени.
И днес се питаме: готови ли сме за единен пазар на енергия или индивидуалните
интереси надделяват в двустранните споразумения? Направихме ли достатъчно за
свързване на европейските газопреносни мрежи на страните-членки или сме все по-малко
склонни да насочваме резервите към кризисните ситуации? Как работим по Северен и
Южен поток, по „Набуко“?
Много се радвам да чуя, че ядрената енергия е разглеждана наравно с другите
източници на енергия. Без никакви компромиси с тяхната безопасност, време е да
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преоценим отношението към ядрените централи в Европа, при това, без повече
политически решения.
Тази енергия ни е необходима и тя би била сериозна бариера към инспирирани
кризи. Неслучайно в разгара на кризата сега българският парламент потърси своите
европейски партньори за възобновяване на дебата за повторно отваряне на спрените
реактори в Козлодуй, с доказана от компетентните органи безопасност. И се надяваме на
разбиране.
Решенията са трудни, но нека не ги предрешаваме и обричаме предварително на
неуспехи. Тук специално се обръщам към Вас, г-н Комисар. Само преди броени дни
Европейската комисия разпредели средствата от европейския план за възстановяване.
Най-засегнатата държава получи най-малко средства и аз тази вечер не чух от
Вас, г-н Комисар, България да бъде спомената в графата на 100% зависимите държави,
които се нуждаят от специална помощ.
Кои са критериите и механизмите за разпределението на тези средства - трудно
бих могла да обясня и на българските, и на европейските граждани. Очевидно трябва да
увеличим и ускорената работа по третия енергиен пакет. Като член на IMCO работих
много за защита на потребителите по отношение на доставките на енергия, но разбирате
сами, че преди всичко трябва да осигурим тази енергия.
3 февруари 2009 г. - вторник в пленума: Гуантанамо, защита на децата, санкции
за работодатели на нелегални имигранти
Във вторник евродепутатите дебатираха по
закриването на затвора Гуантанамо. Докато повечето
изказали се членове на парламента приветстваха
решението на американския президент Обама да затвори
лагера, позициите се разминаваха по въпроса дали
Европа да приеме бивши затворници. Сред останалите
акценти в пленума бяха мерки за борба с детската
порнография и новата директива за санкции за
работодатели на нелегални имигранти.
Tрябва ли Европа да приеме затворници от
Гуантанамо? През последните години евродепутатите многократно призоваваха
американската администрация да закрие лагера. По време на дебата във вторник
мнозинството от изказалите се приветстваха решението на Обама да затвори Гуантанамо
в срок от максимум една година. В същото време различни мнения се откроиха в пленума
по въпроса дали Европа да приеме бивши затворници. За повече информация натиснете
ТУК
Допълнителна информация:
¾

ЕП подкрепи прилагането на санкции за работодателите на незаконни
имигранти

ЕП гласува серия от поправки към директивата за санкции за работодатели на
незаконни имигранти /т. 26 от ГРП на НС- 2007 г./, но отложи формалното си
одобрение за следващата пленарна сесия в Брюксел. Директивата предвижда широк кръг
от санкции, вариращи от глоби до затвор за най-тежките случаи, през лишаване от право
на участие в търгове за обществени поръчки и получаване на помощи. Според депутатите
трябва да се търси отговорност от предприятията в случаите, когато техните
подизпълнители наемат нелегални имигранти.
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4 февруари 2009 г. - сряда е пленума : глобалното затопляне, Махмуд Абас,
кризата в автомобилния сектор
Евродепутатите
призоваха
в
сряда
за
"трета
индустриална революция" в името на борбата с глобалното
затопляне. Президентът на Палестинската автономия Махмуд
Абас говори пред евродепутатите, подкрепяйки инициативата
"земя срещу мир". Членовете на Европейския Парламент
обсъдиха още отражението на икономическата криза върху
автомобилната индустрия и възможностите за подкрепа от
страна на публичния сектор.
Изменения на климата: бъдещето започва днес
Климатичните промени настъпват по-бързо и имат по-сериозни последствия,
отколкото се смяташе предварително. Предупреждението се съдържа в финалния доклад
на специалната парламентарна комисия за борба с глобалното затопляне. В документа се
призовава за трета индустриална революция, за иновации и включване на мерките за
борба с климатичните промени във всички политики. Гражданите също се призовават да
дадат своя принос за борбата с глобалното затопляне - около 15 на сто от емисиите на
вредни газове идват от отделните домакинства. За повече информация натиснете ТУК
5 февруари 2009 г. - четвъртък в пленума: етикетиране на фуража за животните
Колко важно е качеството на фуража за изхранване на
животните стана ясно при редица хранителни скандали, като
например с болестта "луда крава". В четвъртък евродепутатите
одобриха стандарти за етикетиране на фуража, така че
потребителите да са информирани по-добре какво купуват.
В четвъртък евродепутатите гласуваха доклад за минимални
стандарти за приемане на бежанци, доклад относно търговските и
икономически отношения с Китай и резолюция за бъдещата роля на
ЕС в Косово, след разполагането на мисията EULEX. По традиция в
четвъртък ЕП обсъжда теми, свързани със спазването на човешките
права по света. Този път евродепутатите обсъдиха и гласуваха резолюции по
положението в Шри Ланка и ситуацията на бежанците от Бирма в Тайланд. За повече
информация натиснете ТУК
Допълнителна информация:
¾ Косово: ЕП призовава за признаване на независимостта след особено
оспорвано гласуване
Една година след обявяването на независимостта на Косово, ЕП припомня в приета
днес резолюция готовността на Европейския съюз да подпомага икономическото и
политическото развитие на Косово, като предлага ясни перспективи за членство в ЕС.
След изключително оспорвано гласуване (281 гласа "за", 229 "против" и 55 "въздържали
се") беше приета поправка, която насърчава държавите-членки, които все още не са
признали независимостта на Косово, да направят това.
Резолюцията като цяло беше приета с 424 гласа "за", 133 "против" и 24
"въздържали се". В нея се приветства съгласието на сръбското правителство за
разполагането на силите на EULEX - най-значимата от досегашните мисии в рамките на
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европейската политика за сигурност и отбрана, както и неговата готовност да сътрудничи
с нея. Депутатите насърчават Сърбия да продължи да следва тази "конструктивна линия
на поведение, която е в съответствие със стремежа на страната да се присъедини към
ЕС". За повече информация натиснете ТУК

Новини от Европейската комисия
¾

Измерване на пулса на европейските потребители

Всеки трети европеец е недоволен от доставчика си
на електроенергия и газ.
Проучване на ЕС показва, че повечето европейци са
недоволни от автобусните и железопътните услуги в своите
градове, а голям процент се оплакват от своите банки и
доставчици на електроенергия. Има какво да се желае и от
пощенските и фиксираните телефонни услуги.
Вторият годишен доклад на ЕС за развитието на
идентифицира три области, които
пазарите на дребно
най-често предизвикват главоболие у потребителите - доставки на енергия, банкови
услуги и градски транспорт. За повече информация натиснете ТУК
Съобщение на ЕК
¾

Сливания: Комисията одобри планираното купуване на Zentiva от SanofiAventis при определени условия

Европейската комисия прие съгласно Регламента на ЕС за сливанията планираното
купуване на чешката фирма за генерични лекарства Zentiva от Sanofi-Aventis Europe of
France, производител на оригинални лекарства. За да разсее притесненията на Комисията
за възможни ограничения на конкуренцията в различни терапевтични области на редица
национални пазари, Sanofi-Aventis се ангажира да преотстъпи производството на
петнайсет лекарствени продукта в Чешката република, Словашката република, Румъния,
България, Унгария и Естония. Предвид тези ангажименти Комисията заключи, че
планираната операция няма да ограничи конкуренцията в Европейското икономическо
пространство (ЕИП) или която и да е съществена част от него. За повече информация
натиснете ТУК
¾

Рибарство: Комисията действа в защита на акулите

На 5 февруари 2009 г. Европейската комисия прие първия по рода си план за действие
на ЕС за опазване и управление на популациите от акули. Целта на плана е да се
гарантира предприемането на ефективни и, ако е необходимо, предохранителни мерки в
помощ на възстановяването на популациите от акули, навсякъде където са застрашени, и
да се определят насоки за устойчивото управление на съответния риболов включително
този, при който акулите се явяват прилов. Планът включва и мерки за задълбочаване на
научните знания относно популациите от акули и техния улов. Изложените мерки
обхващат не само акулите, но и сродни видове като скатовите и ще се прилагат
навсякъде, където действа флотът на ЕС — както в европейски териториални води, така и
извън тях. Комисията е решена също така да работи за гарантиране на съответствието на
действията на ЕС в международни организации и споразумения с неговата вътрешна
политика по отношение на акулите. За повече информация натиснете ТУК
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Журналистически конкурс срещу несправедливостта
Двама журналисти - французойка и датчанин си поделят първата награда в конкурса „За
многообразието, срещу дискриминацията“ за
2008 г., организиран от Европейската комисия.

Да
приемеш
своята
хомосексуалност
в
подчертано мъжкия свят на футбола, да приемеш
исляма, да се окажеш чужденец в собствената си
страна,
да
отправиш
предизвикателство
към
статистиката и клишетата, за да направиш кариера
въпреки своя произход: дискриминацията приема
различни форми и предизвиква многобройни коментари в пресата. В конкурса през 2008
г. участваха 545 статии, като с първа награда бяха отличени наравно творбите на двама
журналисти: статията на французойката Паскал Кремер „Хомофобията и футболът:
урокът на Chooz“ („Монд“) и на датчанина Оле Хал „Датските мюсюлмани са подложени
на тормоз“ („Morgenavisen Jyllands-Posten“). За повече информация натиснете ТУК
Съобщение на ЕК

Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
През седмицата от 9 до 15 февруари 2009 г. ще се проведат заседания по
парламентарни комисии. Комисията по външни отношения ще проведе изслушване по
темата за перспективите за отношенията ЕС-Русия.Парламентарна делегация за връзки с
Палестинския законодателен съвет ще посети Газа. Председателят на ЕП Ханс-Герт
Пьотеринг ще бъде на официална визита във Финландия. За повече информация
натиснете ТУК
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)
понеделник и вторник, 9-10 февруари 2009 г.
Комисия по конституционни въпроси
Проект на дневен ред
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Проект на дневен ред
понеделник, вторник и сряда, 9-11 февруари 2009 г.
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Проект на дневен ред
вторник, 10 февруари 2009 г.
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Проект на дневен ред
вторник и сряда, 10 и 11 февруари 2009 г.
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Комисия по транспорт и туризъм
Проект на дневен ред
Комисия по заетост и социални въпроси
Проект на дневен ред
Комисия по рибно стопанство
Проект на дневен ред
Комисия по петиции
Проект на дневен ред
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Проект на дневен ред
Комисия по бюджети
Проект на дневен ред
вторник, сряда и четвъртък, 10 - 12 февруари 2009 г.
Комисия по външни работи
Проект на дневен ред
сряда, 11 февруари 2009 г.
Комисия по икономически и парични въпроси
Проект на дневен ред
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Проект на дневен ред
сряда - четвъртък, 11-12 февруари 2009 г.
Комисия по правни въпроси
Проект на дневен ред
Комисия по регионално развитие
Проект на дневен ред
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Проект на дневен ред
Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.
Информация за сесиите на ЕП
Справка за заседанията на ЕП

Предстоящи събития в Съвета
вторник, 10 февруари 2009 г.
На 10 февруари 2009 г. в Брюксел ще се проведе 2922-то заседание на Съвета по
икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/. За повече информация натиснете
ТУК
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Предстоящи събития в Европейската комисия
¾

Енергия за бъдещето

В борбата с изменението на климата градове от цяла
Европа се заричат да намалят още повече емисиите
си на въглероден диоксид.
На церемония в Брюксел на 10 февруари близо 300
града тържествено ще обещаят да надхвърлят целта на ЕС
за намаляване на емисиите на CO2 с 20 % до 2020 г. Това
са големи градове като Биелско-Бяла, Будапеща,
Хамбург, Лисабон, Мадрид, Рига и Загреб.
ще се проведе по време
Конвентът на кметовете
на годишната европейска конференция за устойчива енергия, на която се демонстрират
нови тенденции в областта на нисковъглеродните технологии и възобновяемите енергии.
Конференцията е най-мащабната от проявите, провеждащи се в 52 европейски
(9-13 февруари), и се отличава с
града по време на седмицата на устойчивата енергия
церемония по награждаването на най-новаторските проекти в областта. За повече
информация натиснете ТУК

Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени през м. януари 2009 г.
Regions of the European Union : A statistical portrait - 2009 edition
Региони на Европейския съюз. Статистически портрет
ЕС 1366
Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the
new cycle (2008-2010) : Communication from the Commission to the Spring
European Council
Съобщение на Комисията до Пролетния Европейски Съвет - 2008
ЕС 1369
The European Union and the world : Jean Monnet
Европейският съюз и светът
ЕС 1374
Fifth progress report on economic and social cohesion : Growing Regions, growing
Europe
ЕС 1379
Green Paper on Territorial Cohesion : Turning Territorial Diversity intto Strength
ЕС 1380
Inter connecting Europe : New Perspectives For Trans-European Energy Networks
Нови перспективи за вътрешни европейски енергийни мрежи
ЕС 1386
Nuclear : Illustrative Programme
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Ядрена програма
ЕС 1387
Intercultural Dialogue - Support through EU programmes
Междукултурен диалог
ЕС 1391
The Cultura Programme/ 2007-2013 : Culture in Motion
Културна програма 2007-2013 година
ЕС 1392
Progress Towards The Lisbon Objectives In Education And Training : Indicators And
Benchmarks - 2008
Напредъкът в обучението - Индикатори - 2008 година
ЕС 1393
Polar Environmet and Climate : The Challenges
Перспективи относно полярната околна среда и климата
ЕС 1395
Annual Report 2008 on the European Community's development and external
assistance policies and their implementation in 2007 / Rapport annuel 2008 sur les
politiques de developpement et d'aide exterieure de la Communaute europeennee et
leur mise en oeuvre en 2007
Годишен доклад на Европейската общност относно развитието на вътрешните политики и
тяхното прилагане през 2007 година
ЕС 1397
Optimising research programmes and priorities : Report of the ERA Expert Group
Доклад на експертна група ERA
ЕС 1398
Towards a European Research Area - Science, Technology and Innovation : Key
Figures 2007
ЕС 1399
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