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Тема на седмицата
Избори за Европейски парламент - юни 2009 г.
Резултати от изборите
Предварителни 08 юни 2009 г.
Политическа група

Брой на местата

Резултат в %

EPP-ED

267

36.3

PES

159

21.6

ALDE

81

11

GREENS/EFA

51

6.9

UEN

35

4.8

GUE/NGL

33

4.5

IND/DEM

20

2.7

Others
90
12.2
Легенда:
EPP-ED : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските
демократи
PES : Група на социалистите в Европейския парламент
ALDE : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
UEN : Група на Съюза за Европа на нациите
GREENS/ EFA : Група на Зелените/Европейски свободен алианс
GUE/ NGL : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена
левица
IND/ DEM : Група Независимост/Демокрация
Others : Други
Още по темата:
Прогнозни резултати и избирателна активност в държавите-членки, които гласуват за ЕП
днес, 7 юни
Избирателната активност в ЕС е рекордно ниска
Новият Европейски парламент оформя състава си
***
ЦИКЕП обяви предварителни данни от 100% обработени изборни протоколи
Централната избирателна комисия за европейските избори (ЦИКЕП)
обяви междинни резултати от проведените евроизбори за страната, показа
справка в сайта на комисията. Данните са на базата на 100% обработени
изборни протоколи към 9.00 часа на 8 юни 2009 г., съобщи Агенция
„Фокус".
Резултатите са следните:
ГЕРБ - 627693, 24.48%;
Коалиция за България - 476618, 18.59%;
„Атака" - 307985, 12.01%;
ДПС - 364254, 14.21%;
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НДСВ - 205145; 8.00%;
Синята коалиция - 204784, 7.99%
ЛИДЕР - 146984, 5.73%;
РЗС - 120280, 4.69%;
Коалиция Напред - 57922, 2.26%.
Източник: 2009izbori.com
Още по темата:
Избори 2009 портал
Коментари на лидерите на водещите партии в българските евроизбори
Българите бяха по-активни от евровота през 2007 г.

Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
Декларация във връзка с резултатите от извършените от Сметната палата одити
на усвояването на средства от фондове на Европейския съюз
Председателят на парламента Георги Пирински,
вицепремиерът Меглена Плугчиева, председателят на
Комисията
по
европейските
въпроси
Младен
Червеняков и председателят на Подкомисията по
усвояването на средствата от ЕС Радослав Иванов
подписаха на 5 юни 2009 г. съвместна декларация по
повод резултатите от извършените от Сметната палата
одити на усвояването на средства от фондове на
Европейския съюз. Те бяха тема на дискусионен
форум, който се проведе в Народното събрание на 15
май 2009 г. с участието на народни представители,
евродепутати, представители на изпълнителната власт, посланици на страни-членки на
Европейския съюз. За повече информация натиснете ТУК

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 01.06-05.06.2008 г.
Здравеопазване и защита на потребителите
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА във връзка с
контрола на салмонелата от хранителен произход в ЕС към днешна дата - COM(2009)250
Досие на документа
Земеделие и развитие на селските райони
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно политиката
за качество на селскостопанските продукти - COM(2009)234 Досие на документа
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Икономически и финансови въпроси
БЯЛА КНИГА относно СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ТРАНСГРАНИЧНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЕВРО В
БРОЙ ПО ШОСЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В ЕВРОЗОНАТА - COM(2009)214
Досие на документа
Информационно общество
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА Заключителна оценка за изпълнението на Програмата за оперативно съвместимо
предоставяне по електронен път на административни услуги на публичната
администрация, предприятията и гражданите (IDABC) - COM(2009)247 Досие на
документа
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Повторна
употреба на информацията в обществения сектор — Преразглеждане на Директива
2003/98/ЕО — COM(2009)212 Досие на документа
Координиране на политиките на ЕК
ДОКЛАД ОТНОСНО ПРАКТИЧЕСКОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА
СИСТЕМАТИЧЕН И СТРОГ МОНИТОРИНГ НА СЪБЛЮДАВАНЕТО НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ
ПРАВА - COM(2009)205 Досие на документа
Образование и култура
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно Европейската година на доброволчеството
(2011 г.) - COM(2009)254 Досие на документа
Околна среда
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобряване, от страна на Европейската общност,
на Измененията на Приложения II и III към Конвенцията за защита на морската околна
среда в Североизточния Атлантически океан (Конвенцията OSPAR), във връзка със
съхранението на въглероден диоксид в геоложки образувания - COM(2009)236 Досие на
документа
Правосъдие, свобода и сигурност
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Договореност между
Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество
Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в
Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните
граници на държавите-членки на Европейския съюз - Предложение за РЕШЕНИЕ НА
СЪВЕТА относно подписването от името на Общността на Договореност между
Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество
Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в
Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните
граници на държавите-членки на Европейския съюз - COM(2009)255 Досие на документа
Предприятия и промишленост
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА в съответствие с
член 16 от Регламент (EО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март
2004 г. относно детергентите във връзка с биоразграждането в анаеробни условия COM(2009)230 Досие на документа
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
Между 4 и 7 юни 2009 г. избирателите от Европейския съюз гласуваха за членове на
Европейския парламент. Избори в различните държави членки на ЕС се проведоха на
следните дати
четвъртък, 4 юни - Холандия и Великобритания;
петък, 5 юни - Чехия (изборите продължиха и на 6 юни) и Ирландия ;
събота, 6 юни - Кипър, Италия (изборите продължиха и на 7 юни), Словакия, Латвия
и Малта;
неделя, 7 юни - Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Финландия, Франция,
Германия, Гърция, Унгария, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния,
Словения, Испания, Швеция.
За повече информация вижте „Тема на седмицата”

Седмицата в Съвета
4 – 5 юни 2009 г.
На 4 и 5 юни 2009 г. в Люксембург се проведе 2946-то заседание на Съвета по
правосъдие и вътрешни работи. Съветът прие заключения относно бъдещата насока
на Шенгенската информационна система - ШИС ІІ. Съветът и представителите на
правителствата на държавите-членки приеха заключения относно закриването на центъра
за задържане в залива Гуантанамо. Министрите проведоха обсъждане по пакета от
законодателни предложения на Комисията относно убежището, както и по проблема с
незаконната имиграция в Средиземноморието. Координаторът на ЕС за борба с
тероризма представи доклади относно изпълнението на стратегията и плана за
действие за борба с тероризма. Съветът постигна съгласие относно процедурите за
договарянето и сключването на двустранни споразумения между държавитечленки и трети държави по секторни въпроси, обхващащи:
- компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни
дела, по дела, свързани с родителската отговорност и със задължения за издръжка
и по въпроси на приложимото право към дела, свързани със задължения за
издръжка; и
- приложимото право към договорните и извъндоговорни задължения.
Съветът прие заключения относно създаването на обща референтна рамка за
европейското договорно право. Министрите на правосъдието бяха запознати със
споразумението, постигнато с Европейския парламент, по предложението за изменение на
Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при
нарушения. За повече информация натиснете ТУК

Новини от Европейската комисия


Споделен ангажимент за трудова заетост“: Комисията дава ход на нова
стратегия за справяне с въздействието на кризата върху заетостта
ЕС ще предостави 19 млрд. EUR от планираните разходи на
Европейския социален фонд в подкрепа на хората, попаднали под
ударите на икономическата криза. Също така ЕС ще изплати
предварително предвидените финансови средства и за периода 2009—
2010 г. няма да е необходимо съфинансиране на държавите-членки.
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Заедно с Групата на Европейската инвестиционна банка и други партньори ще бъде
създаден нов кредитен механизъм на ЕС, който да служи за предоставянето на
микрокредити на хора, които обикновено биха имали трудности да получат необходимите
средства за започване на бизнес или стартиране на микропредприятие. В програмата
„Споделен ангажимент за трудова заетост“ на ЕС на преден план са поставени ключовите
приоритети и действия за запазване на работните места и помощ за тези, които са
изправени пред трудности, като при това се прокарва пътя за възстановяване на
икономиката. Целта е всички имащи отношение действащи лица, профсъюзи и
работодателски организации, както и държавите-членки и ЕС да работят заедно за
изпълнението на този ангажимент. Предложението ще бъде представено за одобрение на
лидерите на ЕС на Европейския съвет, който ще се проведе на 18—19 юни. За повече
информация натиснете ТУК
Още информация по темата:
Страница на ЕК
Държавни помощи – Комисията приема насоки за помощите за обучение и
помощите за работници в неравностойно положение и работници с
увреждания
Европейската комисия прие два документа с насоки за установяване на критерии
за оценка на помощи в голям размер за обучение и за работници с увреждания и в
неравностойно положение. В документите с насоки са описани сведенията, от които
Комисията се нуждае при оценяване на помощите, и методите на оценка, сравняващи
положителното и отрицателното въздействие на помощите. Критериите за оценка са
съобразени с икономическия подход на Комисията към анализа на държавни помощи,
основан на принципите, залегнали в плана за действие за държавните помощи (вижте
IP/05/680 и MEMO/05/195). Принципите са част от усилията на Комисията да изясни и
опрости правилата за държавните помощи. За повече информация натиснете ТУК


Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.
Информация за сесиите на ЕП
Справка за заседанията на ЕП

Предстоящи събития в Съвета
понеделник и вторник, 8 - 9 юни 2009 г.
На 8 и 9 юни 2009 г. в Люксембург ще се проведе 2947-то заседание на Съвета по
заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. За повече
информация натиснете ТУК
вторник, 9 юни 2009 г.
На 9 юни 2009 г. в Люксембург ще се проведе 2948-то заседание на Съвета по
икономически и финансови въпроси /ЕКОФИН/. За повече информация натиснете
ТУК
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четвъртък и петък, 11-12 юни 2009 г.
На 8 и 9 юни 2009 г. в Люксембург ще се проведе 2949-то заседание на Съвета по
транспорт, телекомуникации и енергетика. За повече информация натиснете ТУК
Предстоящи събития за периода от 8 до 21 юни 2009 г.

Предстоящи събития в Европейската комисия
Календар на събитията от 08 до 14 юни 2009 г.
Най-важните новини от ЕК от 8 юни до 5 юли 2009 г.

Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени през м. май 2009 г.
Развитие на трудовото право в ЕС от 95 до 2005 година
The evolution of labour law in the EU-12 (1995-2005)
ЕС 1465
Издание на Европейския парламент относно отчет на работата на Европейския
съюз
Fact Sheets on the European Union
ЕС 1466
Издание за изследвания в различни сектори на политиките на ЕС
Research for Europe
ЕС 1467
Издание на Междупарламентарния съюз за жените жертви на полово
осакатяване
How to put an end to the practice of female genital mutilation(FGM)? / Que faire pour mettre
fin a la pratique des mutilations genitales feminines(MGF)?
ЕС 1468
Издание за заетостта и работните места за 2008 година
European Employment Observatory Review: Spring 2008
ЕС 1469
Издание за заетостта и работните места за 2008 година
European Employment Observatory Review: Autumn 2008
ЕС 1470
Доклад относно стратегията за устойчиво развитие за 2007 година
Progress report on the sustainable development strategy – 2007
ЕС 1472
Дългосрочна стратегия и програма на Европейския център за превенция и
контрол на заболяванията за 2007-2013 година
ECDC Strategic Multi - Annual Programme - 2007 – 2013
ЕС 1473
Издание за успеха на малките и средните предприятия
SME success stories
ЕС 1474
Народно събрание
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Работна програма на Европейския център за развитие на професиоалното
обучение за 2009 година
CEDEFOP:Work programme – 2009
ЕС 1475
Издание на Съда за правата на човека
Human Rights and International Humanitarian Law
ЕС 1476
Издание за малките и средните предприятия
Research Results for SMEs – VI
ЕС 1477
Издание за успешните мерки и перспективи в международен план за
Европейския съюз, Канада, САЩ и Южна Африка
International perspectives on positive action measures
ЕС 1478
Издание за ICT технологиите
ICT Research - New perspectives
ЕС 1479
Доклад за равенството между мъжете и жените за 2009 година
Report on Equality Between Women and Men – 2009
ЕС 1480
Издание на Eurostat за Болонския процес във висшето обучение в Европа
The Bologna Process in Higher Education in Europe
ЕС 1481

Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”
eubulletin@parliament.bg
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