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Тема на седмицата
Естония ще приеме еврото през 2011 г.
Министрите на финансите на ЕС, заседаващи в рамките на
Съвета по икономически и финансови въпроси от 13 юли, дадоха
окончателно зелена светлина на Естония да премине към
използването на европейската валута на 1 януари 2011 г.Съветът
определи също така обменния курс на 15,6466 естонски крони за
едно евро.
Така Естония става седемнадесетата държава-членка, използваща еврото.
Последната страна, присъединила се към еврозоната преди нея, бе Словакия през 2009 г.
За да приеме европейската валута, дадената държава-членка трябва да изпълни
няколко условия; по-конкретно тя трябва да отговаря на критериите за конвергенция,
които се отнасят до стабилността на цените, бюджетния дефицит и държавния дълг,
стабилността на обменните курсове и лихвите в дългосрочен план. Държавните и
правителствените ръководители на Съюза, заседаващи в рамките на Европейския съвет
от 17 юни 2010г., вече бяха отбелязали със задоволство факта, че Естония отговаря на
всички тези критерии.
Също така, на 1 януари 2011 г. ще влязат в обращение естонските евробанкноти и
евромонети. Всички евромонети имат една еднаква страна и една национална страна,
характерна за издаващата ги държава. Върху националната страна на естонските
евромонети, резултат от конкурс, организиран от Централната банка на Естония, са
изобразени контурите на картата на държавата, както и думата „Eesti“, която означава
„Естония“.

За повече информация:
Съобщение за печата
Излъчване в интернет на пресконференцията
Европейска централна банка: еврото
Естонските евромонети (уебсайт Euroweb) (en) (et) (ru)

Естония ще премине към еврото на 1 януари
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

На 18 юли 2010г. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в
Шестата годишна среща на жените-председатели на парламенти в Берн. На форума,
организиран от парламента на Швейцария и Интерпарламентарния съюз, се обсъжда ха
възможностите за подобряване на майчиното и детското здраве. За повече информация
натиснете ТУК.

Годишна работна програма
Доклади по Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на
Европейския съюз (2009 г.)
ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕС
Работна програма на Европейската комисия за 2010г.

Законопроекти свързани с правото на ЕС
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На 14 юли 2010 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на
второ четене законопроект за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия, № 002-01-11, внесен от Министерски съвет на 19.01.2010 г.
Разпоредбите на законопроекта са съобразени с изискванията на Директива 91/477/ЕИО
от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие,
изменена с Директива 2008/51/ЕО от 21 май 2008 г., на Директива 2007/23/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на
пиротехнически изделия, както и на Директива 2008/43/ЕО на Комисията от 4 април 2008
г. относно въвеждането, съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета, на система за
идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение.
На заседание на 15 юли 2010 г. Комисията по правни въпроси прие на първо
четене законопроект за данък върху застрахователни премии, № 002-01-58, внесен от
Министерския съвет на 30.06.2010 г. Настоящият законопроект въвежда разпоредбата на
чл. 157 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2009 година относно
започването и упражняването
на застрахователна и
презастрахователна дейност.
На 15 юли 2010 г. Комисията по околната среда и водите прие на първо четене
законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух,
№ 002-01-59 – внесен от Министерски съвет на 06.07.2010 г.
Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на
атмосферния въздух се осигурява прилагането на изискванията на Регламент (ЕО) №
1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават
озоновия слой и Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията за установяване в
съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на
формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и
оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове. Със законопроекта се
определят и видове административни мерки, които ще се прилагат при констатиране на
нарушения на европейското законодателство.

Новини от България свързани с ЕС
НАП: Българите, които плащат здравни осигуровки в ЕС, не дължат такива в
България
Българите, които подлежат на здравно осигуряване в държава-членка на
Европейския съюз, не дължат вноски и у нас, припомнят от Националната агенция за
приходите. Освобождаването от плащане на здравноосигурителни вноски в такива случаи
обаче става постфактум Това се случва след като в НАП се представи документ, в който
са описани периодите, за които човекът е бил здравноосигурен в другата европейска
държава. Такъв документ може да бъде например Европейската здравноосигурителна
карта или т. нар. удостоверение Е 104.
Тъй като освобождаването от плащане на вноски за здраве в тези случаи става за
минали периоди, почти винаги като изтекат повече от три месеца, здравните права на
тези граждани в България се прекъсват. Това обаче не означава, че те не могат да
ползват здравни услуги в ЕС. Гаранция за това е Европейската здравноосигурителна
карта. Тя им дава правото да ползват здравни услуги, дори когато са изминали повече от
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три месеца, в които не са представили документ в България за това, че се осигуряват в
друга държава-членка на ЕС.
По подобен начин стои въпросът с възстановяването на здравноосигурителните
права на студентите, които учат в държави-членки на ЕС. Те трябва сами доказват
правото си да бъдат осигурявани за сметка на държавата. Това става като в офисите и
териториалните дирекции на НАП се подаде удостоверение или служебна бележка от
университета, в който следват. Документът трябва да съдържа имената на студента, а
също период, в който той следва там (семестър или година) и дата. Документът се подава
в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят
задълженията на студента за здравноосигурителни вноски за минали периоди.
От 2010 г. здравноосигурителните права на гражданите, се прекъсват ако не са
внесени повече от три вноски за период от 36 месеца назад, а не 12 месеца, както беше
до 2009 г. Освен това повишаването на минималния осигурителен доход се отрази и
върху размера на вноските за здравно осигуряване на лицата, които не са осигурени на
друго основание (например трайно безработните). От януари 2010 г. те внасят не помалко от 16,80 лв. на месец за здраве, докато миналата година сумата беше 10,40 лв. на
месец.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и
да проверят периодите, за които им липсват здравни вноски чрез електронната услуга на
НАП .

Източник: europa.bg

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент

Обобщение на юлската пленарна сесия
На последната пленарна сесия преди лятната почивка
членовете на ЕП одобриха споразумението относно бонусите в
банковия сектор и система за регулиране на финансовите
пазари в ЕС, гласуваха повече права за пътниците на кораби
и
по-строги
правила
за
промишлените
емисии.
Председателството на ЕС бе официално предадено от
Испания на Белгия.
Ограничаване на бонусите в банковия сектор
Икономическата и финансова ситуация бе отново в центъра на вниманието в
сряда, когато ЕП разгледа пакета за финансовия надзор. На заседанието бе прието
законодателство относно управлението на кризи в банковия сектор, възнагражденията на
директорите на котираните предприятия и политиките в сектора на финансовите услуги.
Зелена светлина за дипломатическия корпус на ЕС
Народно събрание
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Членовете на ЕП подкрепиха категорично създаването на дипломатически корпус
на ЕС – Европейската служба за външни действия – и приеха резолюция относно щатното
разписание, бюджета и организацията на службата.
Adiós, Испания, bienvenue-welkom-willkommen, Белгия!
Министър-председателят Zapatero получи множество критики при представянето
на резултатите от 6-месечното испанско председателство на ЕС във вторник. На
следващия ден белгийският министър-председател, Yves Leterme, представи своята
програма: сред приоритетите са икономиката, околната среда и борбата с безработицата.
По-добра защита на пътниците с кораб
От 2012 г. правата на пътниците на редовни пътнически кораби и фериботи ще
бъдат увеличени благодарение на новите правила относно помощта и компенсациите при
закъснение, приети от членовете на ЕП. При анулиране или закъснение на отпътуването с
1,5 часа пътниците имат право да бъдат пренасочени, върнати в изходното пристанище
или да им бъде изцяло възстановена цената на билета. Освен това може да им бъде
изплатена компенсация в размер на 25-50% от цената на билета.
Забрана на храни от клонирани животни
Дали мястото на овцата Доли вече наистина е в музея? Членовете на ЕП приеха
забрана на храни, произхождащи от клонирани животни, на европейския пазар. Това
отразява тяхната загриженост за потенциалния риск за здравето на човека.
По-строги правила за индустриалните емисии
Новите строги ограничения за емисиите на азотен окис, серен двуокис и
промишлен прах, които ще влязат в сила от 2016 г., ще засегнат хиляди промишлени
предприятия в ЕС.
Членовете на ЕП подкрепят амбициите на Исландия за членство в ЕС
Членовете на ЕП подкрепиха намерението на Исландия да се присъедини към ЕС,
призова за забрана на лова на китове. ЕП заяви, че споровете за компенсациите към
британското и нидерландското правителство след фалита на исландските банки следва да
се разреши „двустранно”.

Членовете
банкерите

на

ЕП

налагат

ограничения

на

Като признаха, че заплащането на банкерите е насърчило
безразсъдното
поведение,
допринесло
за
настоящата
икономическа криза, членовете на ЕП представиха по време на
месечната сесия през юли 2010г. мерки за намаляване на премиите.
Членовете на ЕП съсредоточиха вниманието си върху т.нар. „култура на премиите“,
при която служителите във финансови институции получават голяма част от заплащането
си не под формата на нормална заплата, а като премии за постигнатите резултати, т.е.
печалбата, която носят.
Според всеобщото мнение поемането на прекомерни рискове от финансовите
институции, като се започне от банките и си стигне до хедж фондовете, доведе
световната икономика до ръба на колапса. И докато правителствата наливат милиарди от
парите на данъкоплатците във фалиращите банки, техните високоплатени шефове
останаха встрани от вниманието на обществеността.
Рискована система на заплащане
„Създавайки условията за кризата, банките плащаха премии въз основа на
очакваните печалби от сделките, сключвани от брокерите. Колкото по-голям риск,
толкова по-голяма възможна печалба и по-големи бонуси“, каза членът на ЕП от
Народно събрание
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британските лейбъристи Arlene McCarthy, чиито предложения относно премиите на
банкерите бяха одобрени от членовете на ЕП на 7 юли 2010г. „Кризата показа, че в много
случаи тези инвестиции причиниха опустошителни загуби на банките, което наложи
осигуряването на ликвидност с парите на данъкоплатците. Но в този момент служителите
вече си бяха тръгнали с премиите си.“
„Като гарантираме, че всички премии са съобразени с риска и строго ограничим
предварителните премии в брой, като същевременно отложим плащанията така, че
загубите да може да бъдат покрити, ние гарантираме, че стимулите за служителите са
съобразени с доброто състояние и стабилността на банката в дългосрочен план“, заяви
тя.
По-малко пари в брой, повече отговорност
Новите правила ще бъдат най-строгите в света. Ако правителствата в ЕС приемат
предложенията, от януари 2011 г. банкерите ще могат да получават само 30% от общия
размер на премиите в брой. За особено големи премии границата за предварително
плащане в брой е определена на 20%.
Изплащането на 40% до 60% от размера на всяка премия трябва да бъде отложено
за поне три години и те могат да бъдат върнати, ако инвестициите не постигнат
очакваните резултати. Освен това поне 50% от общия размер на премията ще бъдат
изплащани под формата на „условен капитал“ (средства, които първи ще бъдат
използвани в случай на затруднения на банката) и акции.
Кой плаща за кризата?
Докато правителствата съкратиха добавките, когато става дума за банките, много
по-трудно се оказа да се въведат стриктни капиталови изисквания, строго
законодателство и данъчно облагане.
„Това е първият важен законодателен акт, регулиращ дейността на банките, който
ще бъде приет от ЕС в контекста на финансовата криза. Възприехме неотклонна и строга
линия за промяна на културата на премиите, защото в момент, когато правителствата
налагат на обществеността ограничаване на разходите, включително намаляване на
заплатите за работещите в публичния сектор, би било непристойно да се позволи
дискредитираната култура на премии в банките да продължава“, каза г-жа McCarthy.
В преследване на печалби
В стремежа си към печалби банките създадоха финансови продукти, които им
позволяваха да отпускат заеми на много повече получатели, като в същото време
намаляват риска. Трикът се казваше секюритизация, т.е. купуване на заеми от банките,
събирането им в пакети под формата на обезпечения и продажбата им на инвеститори с
печалба. Но когато пазарите се сринаха, банките не разполагаха с достатъчно пари, за да
покрият загубите, и трябваше да се намесят данъкоплатците.
„Банките и агенциите за кредитен рейтинг не успяха да гарантират, че добре
разбират секюритизациите, с които търгуваха и които оценяваха“, заяви г-жа McCarthy.
„Някои намалиха риска, докато други го увеличиха. Новите капиталови правила в тази
директива ще гарантират, че банките надлежно покриват рисковете, като увеличават
размера на капитала, с който те трябва да разполагат при пресекюритизация“, допълни
тя.

Източник:Страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета

Подобряване на веригата на млекопроизводството

Създаването на по-балансирани договорни връзки между
млекопроизводителите
и
мандрите,
увеличаването
на
възможностите
за
преговаряне
на
селските
стопани
и
разработването на инструменти, с които да се намали
нестабилността на пазара, бяха някои от основните въпроси, обсъдени от Съвета по
селско стопанство на 12 юли в търсене на допълнителни начини за стабилизиране на
пазара на млякото и на приходите на производителите.
Министрите взеха под внимание неотдавнашния окончателен доклад на
експертната група на високо равнище за млякото, създадена в резултат на
миналогодишната криза в млечния сектор. За да може секторът на млякото по-добре да
адаптира предлагането към търсенето, докладът препоръчва да се насърчи използването
на предварително изготвени официални и подробни договори, за да се обхванат
доставките на сурово мляко (напр. цена, обем, срокове и продължителност), като се
използват насоки или законодателно предложение.
В доклада се предлага още да се подобрят възможностите на селските стопани за
преговаряне, като на организациите на производители с участие на млекопроизводители,
се даде възможност да водят преговори за договорните условия с дадена мандра, напр. за
цената.
Експертната група на високо равнище предложи при текущата работа по
етикетирането да се разгледа възможността за подобряване на пазарния профил на
млекопроизводителите, като се използват етикети за „място на отглеждане“, и за
разработване на етикети за ясно различаване на продуктите имитации, напр. т.нар.
„аналози на сиренето“.
Съветът разгледа също така по-нататъшното развитие на европейския механизъм
за наблюдение на цените на храните, което следва да спомогне за прогнозиране на
евентуални сътресения на пазара, и значимостта на иновациите и научните изследвания
за конкурентоспособността на сектора на млякото.
Предвижда се обсъжданията да продължат на заседанието на Съвета по селско
стопанство през септември, което ще даде възможност на Комисията да представи
предложения преди края на годината.

За повече информация:
Съобщение на Съвета за печата
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета

Източник:Страницата на Съвета
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Председателство на Съвета на ЕС
След Испания Белгия пое ротационното председателство на
Европейския съюз от 1 юли 2010г. и представи амбициозна програма
за второто шестмесечие на 2010 г.
Работната програма на белгийското председателство следва
програмата на "триото на председателствата"
, съставено от
Белгия, Испания и Унгария. Белгия ще се стреми преди всичко да
гарантира прилагането на договора от Лисабон, влязъл в сила през
декември 2009г., който улеснява процедурата за вземане на решения в Европейския
съюз.
По време на испанското председателство спадът на еврото и влошаването на
публичните дефицити на държавите-членки разтърсиха Европа. Новото председателство
желае да възстанови растежа и да подобри икономическото управление. В програмата на
Белгия
е предвидено и създаването на нова европейска структура за контрол на
финансовите пазари.
Интернет-страница на белгийското председателство

Новини от Европейската комисия
Схеми за гарантиране на депозитите - част 2

Предложения
за
подобряване
на
защитата
на
притежателите на банкови сметки и инвеститорите на дребно и
създаване на подобни схеми за застрахователните полици.
На 12 юли 2010г. Комисията представи предложение за
нови правила за по-добра защита на клиентите на банки,
инвестиционни дружества или застрахователни компании, които претърпяват фалит.
Правилата са част от усилията за възвръщане на доверието във финансовите услуги.
Пакетът
е последната добавка към значителен обем законодателни мерки
на ЕС, наложили се в резултат на финансовата криза и насочени към повишаване на
прозрачността и отчетността на финансовия сектор. За повече информация натиснете
ТУК.

Работа в чужбина - европейците все още се сблъскват с
пречки
Според проучване половината от европейците са склонни
да се преместят в чужбина, ако не могат да си намерят работа у
дома.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Около 11,3 млн. европейци живеят в страна от ЕС, различна от собствената им
страна, което е с 4 млн. повече от преди десетилетие, но все още представлява само
2,3% от населението на Съюза.
Данните бяха цитирани на 13 юли 2010г. в доклад на ЕС
като доказателство
за недостатъчния брой европейци, които се възползват от правото си да работят
навсякъде в Съюза - една от основните ползи от европейския единен пазар и от значение
за неговия успех. За повече информация натиснете ТУК.

Генетично модифицирани култури?
решава сама

Всяка

страна

ще

Страните от ЕС ще решават сами дали да позволят
отглеждането на одобрени генетично модифицирани култури на
своя територия.
Комисията предлага да се даде на страните членки на ЕС
свободата сами да решават дали да позволят отглеждането на генетично модифицирани
култури на своя територия, въпрос който разделя Съюза от десетилетия.
ЕС ще продължи да одобрява генетично модифицираните организми
(ГМО),
предназначени за отглеждане, въз основа на научни препоръки относно тяхната
безопасност. Отделните правителства обаче ще имат право да ограничават или
забраняват отглеждането на някои или всички одобрени от ЕС генетично модифицирани
организми - на цялата си територия или в части от нея.
Комисарят по здравеопазване Джон Дали заяви, че опитът показва, че страните от
Съюза се нуждаят от повече гъвкавост, когато решават къде и дали изобщо да се
отглеждат генетично модифицирани култури.
Страните от ЕС имат различни позиции по отношение на ГМО, което затруднява
вземането на съвместни решения за разрешаването на продукти на генното инженерство.
Някои страни са положително настроени, като твърдят, че генетично
модифицираните култури дават по-високи добиви и са по-устойчиви на вредители. Други
остават загрижени, че тези култури могат да представляват риск за човешкото здраве и
околната среда. Много земеделски стопани се притесняват, че ГМО могат да замърсят
традиционните и биологичните култури, което ще затрудни продажбата им като продукти,
несъдържащи ГМО.
В Съюза се отглеждат малко генетично модифицирани култури в сравнение с
водещи производители като САЩ, Бразилия и Аржентина. В момента в ЕС за отглеждане
се продават само два генетично модифицирани продукта и само за един е позволено да
се използва като храна - сорт царевица, наречен MON810.
Процедурата на ЕС за разрешаване на ГМО ще бъде подобрена както по отношение
на защитата на потребителите, така и по отношение на функционирането на вътрешния
пазар.
Предложението трябва да бъде одобрено от правителствата на страните членки и
от Европейския парламент.
Политика на ЕС относно ГМО

Източник:Страницата на Европейската комисия
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Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 12.07.-16.07. 2010 г.
Външни отношения
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Специална
административна област Макао: Годишен доклад за 2009 г. - COM(2010)288 Досие
на документа
Вътрешен пазар и услуги
⇒ СЪОБЩЕНИЕ
ОТ
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ЕВРОПЕЙСКАТА
ЦЕНТРАЛНА БАНКА - РЕГУЛИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - COM(2010)301 Досие на документа
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА СЪВЕТА относно разпоредбите за превод за
патента на Европейския съюз – COM(2010)350 Досие на документа
Здравеопазване и защита на потребителите
⇒ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
търговията с материал за вегетативно размножаване на лози - COM(2010)359
Досие на документа
Земеделие и развитие на селските райони
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № xxxx/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от […] г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 г. на Съвета (Общ
регламент за ООП) относно помощта, която се предоставя в рамките на германския
алкохолен монопол - COM(2010)336 Досие на документа
Информационно общество
⇒ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ относно междинния доклад за развитието на услугите за роуминг в
рамките на Европейския съюз - COM(2010)356 Досие на документа
Координиране на политиките на ЕК
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за прилагането през 2009 г. на Регламент (ЕО) №
1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на
Съвета и на Комисията - COM(2010)351 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Годишен
доклад от 2010 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно
подпомагане и тяхното изпълнение през 2009 г. - COM(2010)335 Досие на
документа
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
-COM(2010)354 Досие на документа
Правосъдие, свобода и сигурност
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО
ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 2004/83/ЕО ОТ 29 АПРИЛ 2004 Г. ОТНОСНО
МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПРИЗНАВАНЕТО И ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА
ГРАЖДАНИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО КАТО БЕЖАНЦИ
ИЛИ КАТО ЛИЦА, КОИТО ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА, КАКТО И ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗАКРИЛА COM(2010)314 Досие на документа
Предприятия и промишленост
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от […] година за задължителното прилагане
на Правила № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87,
89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 и
125 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените
нации за одобрението на типа на моторните превозни средства, техните ремаркета
и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях COM(2010)310 Досие на документа
Статистика
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно
опита, придобит в резултат на статистическото изследване на насаждения с
определени видове плодни дървета, извършено от държавите-членки през 2007 г.
с оглед прилагането на Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 декември 2001 г. - COM(2010)340 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО
СРЕДНОСРОЧНАТА ОЦЕНКА НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ОБЩНОСТТА ЗА
ПЕРИОДА 2008—2012 г. - COM(2010)346 Досие на документа
Търговия
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на ЕС във връзка с
приемането на решение на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—EО, създаден със
Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ,
от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга
страна, за изменение на приложение IV към Споразумението с оглед включването
на задълженията, поети от Бахамската общност - COM(2010)345 Досие на
документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
13.07.2010 L178
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 610/2010 на Съвета от 12 юли 2010 година за
прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно
специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу
определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1285/2009.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Регламент (ЕС) № 611/2010 на Комисията от 12 юли 2010 година за одобрение на
минимална промяна в спецификацията на название, вписано в Регистъра на
защитените наименования за произход и на защитените географски указания.
Регламент (ЕС) № 612/2010 на Комисията от 12 юли 2010 година за вписване на
название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
Регламент (ЕС) № 613/2010 на Комисията от 12 юли 2010 година за вписване на
название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
Регламент (ЕС) № 614/2010 на Комисията от 12 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/385/ЕС на Съвета от 24 юни 2010 година за сключването на устава
на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейския
съюз.
 Решение 2010/386/ОВППС на Съвета от 12 юли 2010 година за актуализиране на
списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат
членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални
мерки за борба с тероризма.
 Решение 2010/387/ЕС на Комисията от 12 юли 2010 година за изменение на
Решение 2008/630/ЕО относно спешни мерки, прилагани към ракообразни, внесени
от Бангладеш и предназначени за консумация от човека.
14.07.2010 L179
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 615/2010 на Комисията от 13 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 616/2010 на Комисията от 13 юли 2010 година относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009
за 2009/10 пазарна година.
 Решение 2010/389/ЕС на Комисията от 13 юли 2010 година за отмяна на Решение
2006/109/ЕО за приемане на гаранция, предложена във връзка с антидъмпингова
процедура за внос на някои отливки с произход от Китайската народна република.
15.07.2010 L180
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година относно
съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна
инфраструктура в Европейския съюз, както и за отмяна на Регламент (ЕО) №
736/96.
 Регламент (ЕС) № 618/2010 на Комисията от 14 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 619/2010 на Комисията от 14 юли 2010 година относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009
за 2009/10 пазарна година.
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ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010
година за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които
извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на
Директива 86/613/ЕИО на Съвета.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/391/ЕС на Комисията от 8 юли 2010 година за изменение на
приложенията към Решение 93/52/ЕИО по отношение на признаването на Литва и
регион Molise в Италия като официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и за
изменение на приложенията към Решение 2003/467/ЕО по отношение на
обявяването на някои административни региони в Италия за официално свободни
от туберкулоза по говедата, бруцелоза по говедата и ензоотична левкоза по
говедата.
 Решение 2010/392/ЕС на Комисията от 14 юли 2010 година за прекратяване на
антидъмпинговата процедура относно вноса на някои скрепителни елементи от
неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия.
 Решение 2010/393/ЕС на Комисията от 14 юли 2010 година за прекратяване на
процедурата относно субсидирането във връзка с вноса на някои скрепителни
елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия.
16.07.2010 L182
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 622/2010 на Комисията от 15 юли 2010 година за вписване на
название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
 Регламент (ЕС) № 623/2010 на Комисията от 15 юли 2010 година за вписване на
название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
 Регламент (ЕС) № 624/2010 на Комисията от 15 юли 2010 година за вписване на
название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
 Регламент (ЕС) № 625/2010 на Комисията от 15 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 626/2010 на Комисията от 15 юли 2010 година относно
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16
юли 2010 година.
 Регламент (ЕС) № 627/2010 на Комисията от 15 юли 2010 година относно
изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за
някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009
за 2009/10 пазарна година.
 Регламент (ЕC) № 628/2010 на Комисията от 15 юли 2010 година относно
подадените оферти за внос на царевица в рамките на тръжната процедура,
посочена в Регламент (ЕС) № 462/2010.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/398/Евратом на Комисията от 15 юли 2010 година за сключване на
меморандум за разбирателство между Европейската комисия и Международната
агенция за атомна енергия относно EURDEP (европейска платформа за обмен на
радиологични данни).
17.07.2010 L184
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РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 629/2010 на Комисията от 16 юли 2010 година за определяне на
окончателния размер на помощта за сух фураж за пазарната 2009/2010 година.
 Регламент (ЕС) № 630/2010 на Комисията от 16 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 631/2010 на Комисията от 16 юли 2010 година относно
издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 септември до 30
ноември 2010 година.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/399/ЕС на Комисията от 15 юли 2010 година за изключване от
финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от
държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране
на селското стопанство (ЕФОГСС), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени в ЕДЦ през м. юни 2010 г.
Издание на ОЛАФ относно предотвратяването на измамите чрез информиране на
обществеността
Prevenir la fraude en informant le public
ЕС 1569
Доклад за конкурентоспособността в ЕС за 2009 година
European Competitiveness Report – 2009
EC 1570
Издание относно заетостта в Европа за 2009 година
European Employment Observatory - Review: Spring 2009
ЕС 1571
Енергийната позиция на Европа за 2009 година
Europe's energy position
ЕС 1572
Издание относно равенството между половете. Повече жени на работните места
в ЕС
More women in senior positions
ЕС 1573
Издание относно Доклада на Съвместните Изследователски Центрове в ЕС за
2009 година
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Joint Research Centre - Annual Report 2009
ЕС 1574
Издание относно икономиката в Европа – икономическите предизвикателства в
Балтийските райони
European Economy - Cross-country study: Economic policy challenges in the Baltics
Rebalancing in an uncertain environment
ЕС 1575
Издание относно проблемите и предизвикателствата с наркотичните вещества в
Европа
EMCDDA - Guidelines for collecting data on retail drug prices in Europe: issues and challenges
ЕС 1576
Издание относно европейската полиция
Contributing to European police coopearation through learning
ЕС 1577
Издание за историята на Европейската комисия
Translation at the European Commission - a history
ЕС 1578
10-ТА Конференция на ОЛАФ
OLAF - 10TH Anniversary Conference
ЕС 1579
Доклад на Солвит за 2009 година
Development and Performance of the SOLVIT network
ЕС 1581
Доклад на Службата за съвети на гражданите (CSS) за 2009 година
Citizens - Report on the functioning and development of the Citizens Signpost Service CSS
ЕС 1582
Издание относно социалната обстановка в Европейския съюз за 2009 година
The Social Situation In The European Union – 2009
ЕС 1583
Издание относно безопасността на храните в ЕС
Assuring safety in the food chain
ЕС 1584
Издание относно европейска инициатива за “зелени автомобили”
European Green Cars Initiative
ЕС 1585
Издание относно здравеопазването в ЕС
ECDC CORPORATE - Summary of key publications - 2009
ЕС 1586
Издания относно образованието в ЕС
Education and training for social inclusion;
ERASMUS
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ЕС 1587, ЕС 1588
Статистическо издание относно горите за 2009 година
EUROSTAT - Forestry statistics – 2009
ЕС 1589
Статистическо издание относно риболова
Fishery statistics
ЕС 1590
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