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Тема на седмицата

Начало
на
белгийското
приоритети за действия

председателство:

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.
Вижте
пълната
програма
на
белгийското
председателство.
Федерална държава с повече от 10 млн. жители, в момента Белгия работи по
съставянето на своето ново правителство. Поемането на ротационното председателство
на Съюза от страната в подобен момент предизвика известни притеснения, но министърпредседателят в оставка Ив Льотерм заяви, че Белгия е в състояние да поеме
председателството. Програмата на страната - плод на повече от две години работа - се
ползва с широк консенсус.

Източник:Страницата на Европейската комисия
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

На 2 юли 2010 г. председателят на НС
Цецка Цачева отправи апел към колегите си от
страни-членки на ЕС да бъдат премахнати
ограниченията за български работници.

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
На 01 юли 2010 г. Комисията по околна среда и водите прие на второ четене
законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие,
№ 002-01-45 – внесен от Министерски съвет на 27.05.2010 г.
Със законопроекта за
изменение и допълнение на Закона за биологичното
разнообразие се изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 1007/2009 г., относно
търговията с тюленови продукти. Със законопроекта се цели да се прецизират и текстове,
определящи обхвата на процедурата по оценка за съвместимост, съгласно изискванията
на чл.6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна.
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На 01 юли 2010 г. Комисията по околна среда и водите прие на второ четене
законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и препарати, № 002-01-40 – внесен от Министерски съвет на
19.05.2010 г.
С настоящия законопроект се предлага приемане на разпоредби, гарантиращи
съответствието на българското законодателство с европейските изисквания относно
устойчивите органични замърсители, детергенти, износа и вноса на опасни химикали,
процедурите по регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали и
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Въвеждат се и
удължени срокове във връзка с пускането на пазара на биоциди. Измененията и
допълненията на Закона са съобразени с Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския
парламент и на Съвета; Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на
Съвета;Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета; Регламент
(ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета; Регламент (ЕО) № 850/2004 на
Европейския парламент и на Съвета; Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета.

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

Buzek говори за човешките права в Русия и Китай
Buzek, първият председател на ЕП, посетил Русия за
последните 12 години, определи разговорите с най-големия и
най-близкия съсед на ЕС като "важна крачка" за ново
партньорство. Buzek се обърна към европейските депутати от
Подкомисията по права на човека, обсъждайки последните си
визити в Русия и Китай. Председателят на Подкомисията по правата на човека Heidi
Hautala (Зелените, Финландия) каза, че този вид дискусия трябва да се превърне в
стандартна практика. За повече информация натиснете ТУК.

Към сключването на важното търговско споразумение
между ЕС и Южна Корея
Европейските депутати от Комисията по международна
търговия обсъдиха търговското споразумение между ЕС и Южна
Корея. Подписано през октомври миналата година, то трябва да
бъде одобрено от евродепутатите. Споразумението за свободна
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търговия между ЕС и Южна Корея е най-значимото по рода си споразумение, договаряно
някога между Европейския съюз и трета държава. За повече информация натиснете ТУК.
Евродепутатите
призовават
социалните медии

за

активизиране

на

Комисията по култура и образование прие доклад
относно журналистиката и новите медии. Социалните медии
представляват високоефективни средства за комуникация,
които
предоставят
високо
ниво
на
взаимодействие,
окуражавайки хората да коментират, обсъждат новините за ЕП. Morten Løkkegaard (АЛДЕ,
Дания) подчертава важността на новите социални медии в свой доклад. За повече
информация натиснете ТУК.

Към новия дипломатически корпус на ЕС - ЕСВД
ЕП успя да прокара исканията си, свързани с новия
дипломатически корпус на ЕС. Благодарение на бюджетните
правомощия на Парламента и организацията на Европейската служба
за външна дейност, гражданите ще могат да бъдат сигурни, че
службата ще работи за интереса на целия Съюз. Много е вероятно ЕП
да подпечата официално компромиса между Комисията, ЕП и Съвета
чрез гласуване на доклад по време на пленарната сесия през юли
2010г. За повече информация натиснете ТУК.

Как да се справим с нарастващото количество електрически
отпадъци в Европа
Мобилни телефони, компютри, телевизори и т.н. - къде отиват
те, когато приключим с използването им? В най-лошия случай те
могат да бъдат демонтирани от децата в развиващите се държави и
дадени за скрап. По този начин обаче децата са изложени на опасни
химикали. Новото законодателство цели да засили, съществуващите
правила, свързани със събирането и обработката така, че след 6 години 85% от всички
отпадъци да бъдат възстановени. За повече информация натиснете ТУК.

Източник:Страницата на Европейския парламент
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Седмицата в Съвета
Председателя на Белгия Ив Льотерм: Време е Европа
отново да действа динамично

Голямото предизвикателство пред Европейския съюз е да си
възвърне растежа, да възстанови финансовата и икономическата
стабилност и да установи отново бюджетната дисциплина, заяви в
интервю специално за този сайт Ив Льотерм, министър-председател на
Белгия. Неговата страна председателства Съвета на ЕС през второто полугодие на 2010.
Белгия е една от държавите основателки и на 1 юли за дванадесети път
поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета. Как смятате да се
възползвате от натрупания досега опит?
Не само сред нашите политици, както на федерално, така и на регионално
равнище, но и сред нашите дипломати и в цялата ни администрация имаме голям брой
мъже и жени, които задълбочено познават Европейския съюз и начина му на
функциониране. Следователно механизмите за подготовка на председателството са добре
отработени. Основният извод, произтичащ от този опит, е свързан с нагласата да приемем
с реализъм европейския проект и да постигнем напредък по него по ефикасен начин. Ние
се ръководим от европейските убеждения на нашите граждани. Идеята за Европа,
европейската интеграция, все още са популярни в Белгия.
С какво Белгия би искала да се отличи нейното председателство?
Изненадан съм в каква степен останалата част от света е убедена, че бъдещето ще
бъде по-добро. В Азия, например, енергията, амбицията, увереността в себе си и в
бъдещето са почти осезаеми. Америка винаги вярва в себе си, независимо от проблемите.
Провеждането на световното първенство по футбол в Южна Африка представлява
силен сигнал в полза на Африка и от нейна страна, подобно на инжектиране на
адреналин. За разлика от тях Европа като че ли е загубила вярата в бъдещето. Това е, на
което искаме да се противопоставим преди всичко. Европа трябва да възвърне своята
увереност, да придобие отново амбиция по отношение на Европейския съюз.
Подготвихме нашето дванадесето председателство на Съвета с още по-голям
интерес, тъй като приключва дълъг период на преход от близо 10 години, който започна с
Декларацията от Лаакен и завърши с ратифицирането на Договора от Лисабон. Днес
Съюзът има нов импулс с наскоро избран Парламент, нова Комисия и нови действащи
лица, по-специално постоянния председател на Европейския съвет и върховния
представител, който е и заместник-председател на Комисията. Целта на белгийското
председателство е да прилага буквата и духа на новия договор и да съдейства за доброто
функциониране на институциите. Зад този проект стои съвсем конкретна амбиция — да се
създадат добри прецеденти в отношенията между институциите и да се свърши част от
изостаналата законодателна работа, натрупана от времето на изборите миналата година.
Единствено колективните действия на Съвета и останалите институции ще дадат
възможност на Европа да посрещне настоящите предизвикателства.
Кои са главните предизвикателства, които според вас, г-н министърпредседател, трябва да посрещне Европа?
Главното предизвикателство пред Европа е да си възвърне растежа. Трябва да
възстановим финансовата си и икономическа стабилност, да въведем отново бюджетната
дисциплина, без да пречим на икономическото възстановяване, и да намерим начин да
постигнем годишен растеж от най-малко 2 %. Такъв растеж ни е необходим, за да
Народно събрание
Отдел „Европейско право”

6

Седмичен бюлетин

Брой 26
5 юли 2010г.

финансираме нашия социален модел, на който оставаме верни. Стабилността и растежът
са ни необходими и за поддържане на доверието на останалия свят в нас. Политическото
и дипломатическото ни влияние зависи от нашата финансова и икономическа сила. След
периода на преход, който преживяхме, е време „Европа отново да действа динамично“.
Вие обявихте програмата от приоритети на вашето председателство. Бихте ли
коментирали петте основни насоки?
Програмата на белгийското председателство има пет основни насоки: връщане към
трайния икономически растеж; социалното единство; опазването на околната среда и
климата; Стокхолмската програма за по-добро сътрудничество в областта на
правосъдието и вътрешните работи; и накрая, външното измерение на Съюза.
Що се отнася до излизането от кризата и връщането към икономическия растеж,
имаме нужда, както вече казах, от финансова стабилност. Кризата с банките, за която не
носим отговорност, ни хвърли в тежка рецесия, от която се опитваме да излезем.
Европейската комисия изготви редица предложения за предотвратяване на
подобни бъдещи кризи с толкова тежки последици за нашите държави-членки и нашите
граждани.
Белгия иска по време на нейното председателство да бъде изготвена новата
структура за надзор на финансовите институции и тази на фондовете за алтернативни
инвестиции, към които спадат „хедж фондовете“. Необходимо е тези предложения да се
конкретизират възможно най-скоро.
Освен това, през октомври специалната група ще е готова с препоръките си
относно бюджетната дисциплина, Пакта за стабилност и растеж и икономическото
управление. Това са приоритети за Белгия и в тясно сътрудничество с Европейската
комисия и Европейския парламент ще направим всичко възможно за изпълнението на
тези препоръки в най-кратки срокове.
За да се укрепи или възстанови социалното единство, е необходимо Европа отново
да се захване за работа. Необходимо е да се премахнат пречките, които възпрепятстват
достъпа до работа на множество европейски граждани. Трябва отново да поемем по пътя
на растежа и начинът, по който можем да направим това, е стратегията „Европа 2020“ за
иновации и заетост. Белгийското председателство ще се опира на водещите инициативи,
формулирани от Комисията.
В днешните времена на глобализация трябва да стимулираме превръщането на
Европа в ориентирана към растеж, конкурентна и иновативна икономика с ниски нива на
въглеродни емисии.
Стремежът към социално единство означава още, че бихме искали да стимулираме
дебата относно социалното измерение на Съюза в контекста на заетостта, общественото
здравеопазване, социалната закрила.
По отношение на климата и околната среда приоритет се дава на възстановяването
на преговорите в Канкун и на приемането на законодателни текстове, въз основа на
които да продължи работата в Съюза по въпросите на опазването на околната среда.
За целите на укрепването на нашето пространство на правосъдие, сигурност и
свобода бихме искали да стимулираме изпълнението на Стокхолмската програма, особено
в частта ѝ относно убежището и борбата с тероризма.
По отношение на външните действия Съюзът е изправен пред предизвикателството
да изгради своя собствена мрежа от дипломатически представителства по света, което ще
способства в голяма степен за неговата видимост и за доверието в него. Белгия дава
безрезервната си подкрепа за стартирането на Европейската служба за външна дейност.
Друг важен въпрос е разширяването на Съюза. Трябва да продължим да
провеждаме активни преговори за присъединяване с всички страни кандидатки и всяка от
тях трябва да се оценява индивидуално.
Често пъти е трудно въпросите, свързани с ЕС, да бъдат обяснени на
гражданите. Какви средства за комуникация е предвидила Белгия?
Белгия използва пълноценно новите медии и новите средства за комуникация. На
25 юни заедно с министъра на външните работи Стевен Ванакере и държавния секретар
Народно събрание
Отдел „Европейско право”

7

Седмичен бюлетин

Брой 26
5 юли 2010г.

по европейските въпроси Оливие Шастел стартирахме уебсайта на белгийското
председателство www.eutrio.be. Този официален уебсайт ще служи за център за
комуникация по време на белгийското председателство на ЕС.
Гражданите, независимо дали белгийски, европейски или от други държави,
представляват важна целева група и имат на разположение множество източници на
информация: снимки, новини от ЕС, календар на дейностите в културната област.
Уебсайтът може да бъде посетен по всяко време и от всяко място благодарение на
версията му за мобилни устройства. Новинарската рубрика и календарът са достъпни
чрез смартфон, PDA и GSM, а действията на министрите и на техните сътрудници могат да
се следят отблизо чрез Twitter. Функцията „share this“ позволява информацията да се
обменя и да се публикува многократно на уебсайтовете за социални контакти, чрез
Twitter или чрез „bookmarks“.
Разбира се, белгийските дипломатически пресслужби бяха подсилени, за да са
способни да отговарят по-добре на всички отправени от журналистите въпроси

Източник:Страницата на Съвета

Новини от Европейската комисия

Последен доклад за тенденциите в данъчното облагане в
ЕС

Според публикуван доклад на Евростат кризата е довела
до намаляване на някои данъци.
Докладът
се основава на данъчните постъпления
за 2008 г., така че ефектът от кризата не е напълно ясен. За да бъде картината по-пълна,
докладът проследява и промените в данъчната политика в резултат на кризата, като
отчита мерките, въведени до пролетта на настоящата година. За повече информация
натиснете ТУК.
Източник: Страницата на Европейската комисия
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Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
Пленарна сесия 5-8 юли 2010г.
Текстът на споразумението между ЕП и Съвета относно бонусите и
капиталовите изисквания в банковия сектор ще бъде гласуван на 7 юли
2010г., сряда в Страсбург. Преди четири месеца ЕП отхвърли
споразумението за SWIFT относно обмяната на банкови данни със САЩ.
Следващата седмица се очаква депутатите да одобрят новия текст на
споразумението.
Информационен бюлетин за пленарната сесия на Европейския парламент

Източник:Страницата на Европейския парламент

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 28.06.- 02.07.2010 г.
Вътрешен пазар и услуги
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг
- COM(2010)289 Досие на документа
⇒ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно
въздействието на Директива 2006/48/EО и Директива 2006/49/EО върху
икономическия цикъл - COM(2010)327 Досие на документа
Правосъдие, свобода и сигурност
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумението
между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и
изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до
Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на
тероризма - COM(2010)317 Досие на документа
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Рибарство и морско дело
⇒ Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/… НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от […] година за изменение на Регламент (EО) № 2187/2005 на Съвета
относно забраната за селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството и
ограничения за риболова на писия и калкан в Балтийско море, проливите Белти и
протока Оресунд - COM(2010)325 Досие на документа
Търговия
⇒ Предложение зa РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Споразумение под
формата на протокол между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания за
създаване на механизъм за уреждане на спорове с действие по отношение на
спорове, свързани с търговските разпоредби на Евро-средиземноморското
споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държавичленки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна COM(2010)322 Досие на документа
⇒ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумение между
Европейския съюз и кралство Мароко за създаване на механизъм за уреждане на
спорове - COM(2010)326 Досие на документа

Актове, публикувани в Официален вестник на Европейския
съюз
29.06.2010 L161
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 562/2010 на Комисията от 28 юни 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 563/2010 на Комисията от 28 юни 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.
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/42/ЕС на Комисията от 28 юни 2010 година за изменение на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на прах от семена от сминдух
(FEN 560) като активно вещество.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/361/ЕС на Комисията от 28 юни 2010 година относно признаването
на Израел по отношение на образованието, обучението и сертифицирането на
моряците за признаване на удостоверенията за правоспособност.
29.06.2010 L162
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 година за изменение на
Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правилата и
стандартите за безопасност на пътническите кораби.
30.06.2010 L163
Народно събрание
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РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 565/2010 на Съвета от 29 юни 2010 година за изменение на
Регламент (ЕС) № 7/2010 за откриване и управление на автономни тарифни квоти
на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти.
 Регламент (ЕС) № 566/2010 на Съвета от 29 юни 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1255/96 относно временно суспендиране на автономните мита
по Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански и
рибни продукти.
 Регламент (ЕС) № 567/2010 на Съвета от 29 юни 2010 за изменение на Регламент
(ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Народна демократична
република Корея.
 Регламент (ЕС) № 568/2010 на Комисията от 29 юни 2010 година за изменение на
приложение III към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на забраната за пускането на пазара или употребата за
целите на храненето на животни на протеинови продукти, получени от дрожди от
вида Candida, култивирани върху n-алкани.
 Регламент (ЕС) № 569/2010 на Комисията от 29 юни 2010 година за дерогация от
Регламент (ЕС) № 1272/2009 по отношение на продажбата чрез тръжна процедура
на масло и на обезмаслено мляко на прах, предвидени съответно в Регламент (ЕС)
№ 446/2010 и Регламент (ЕС) № 447/2010.
 Регламент (ЕС) № 570/2010 на Комисията от 29 юни 2010 година за въвеждане на
регистрационен режим за вноса на модеми за безжична глобална мрежа (WWAN) с
произход от Китайската народна република.
 Регламент (ЕС) № 571/2010 на Комисията от 29 юни 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 572/2010 на Комисията от 29 юни 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.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/362/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки
на Европейския съюз от 23 юни 2010 година за назначаване на съдии в Общия съд.
 Решение 2010/363/ЕС на Комисията от 28 юни 2010 година относно признаването
на Алжир по отношение на образованието, обучението и сертифицирането на
моряците за признаване на удостоверенията за правоспособност.
30.06.2010 L165
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010
година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на
директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на
Съвета.
01.07.2010 L166
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 573/2010 на Комисията от 30 юни 2010 година за изменение на
Регламент (ЕС) № 185/2010 за установяване на подробни мерки за прилагането на
общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.
 Регламент (ЕС) № 574/2010 на Комисията от 30 юни 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово
отчитане.
Регламент (ЕС) № 575/2010 на Комисията от 30 юни 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
Регламент (ЕС) № 576/2010 на Комисията от 30 юни 2010 година относно
определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 юли
2010 година.
Регламент (ЕС) № 577/2010 на Комисията от 30 юни 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.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/364/ЕС на Съвета от 24 юни 2010 година за сключване на
споразумението между Европейската общност и Съвета на министрите на
Република Албания по някои аспекти на въздухоплавателните услуги.
 Решение 2010/365/ЕС на Съвета от 29 юни 2010 година относно прилагането на
разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската
информационна система в Република България и в Румъния.
 Решение 2010/366/ЕС на Съвета от 29 юни 2010 година за назначаване на член от
Румъния в Комитета на регионите.
 Решение 2010/367/ЕС на Комисията от 25 юни 2010 година относно прилагането от
страна на държавите- членки на програми за надзор на инфлуенцата по птиците
при домашни и диви птици.
2010/368/ЕС:
 Решение на Комисията от 30 юни 2010 година за изменение на Решение
2006/771/ЕО за хармонизиране на радиочестотния спектър за използване от
устройства с малък обсег на действие.
01.07.2010 L167
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/357/ЕС на Комисията от 2 декември 2009 година относно държавна
помощ C 39/08 (ex N 148/08), планирана от Румъния за обучение от Ford Craiova.
 Решение 2010/358/ЕС на Комисията от 27 януари 2010 година относно държавна
помощ C 27/08 (ex N 426/05), предоставена от Германия на Sovello AG (преди
EverQ GmbH).
02.07.2010 L168
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 579/2010 на Съвета от 29 юни 2010 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 367/2006 на Съвета за налагане на окончателни
изравнителни мита върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (РЕТ) с
произход от Индия.
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 580/2010 на Съвета от 29 юни 2010 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007 за налагане на окончателно
антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia, от
Украйна.
 Регламент (ЕС) № 581/2010 на Комисията от 1 юли 2010 година относно
максималните периоди за изтегляне на съответните данни от превозни средства и
от карти на водача.
Народно събрание
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 Регламент (ЕС) № 582/2010 на Комисията от 1 юли 2010 година за определяне на

фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/369/ЕС на Комисията от 18 юни 2010 година относно финансовото
участие на Съюза към националните програми на определени държави-членки
през 2010 г. за събирането, управлението и използването на данни в риболовния
сектор.
 Решение 2010/370/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 година относно предоставяне на
Испания на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES,
като се изключва заливът на Кадис.
3.07.2010 L169
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 585/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на
внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти.
 Регламент (ЕС) № 586/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година за изменение за
сто и тридесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и
образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните.
 Регламент (ЕС) № 587/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/46/ЕС на Комисията от 2 юли 2010 година за изменение на
директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на
член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на
Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които
следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване
на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/371/ЕС на Съвета от 6 юни 2010 година относно приключването на
консултациите с Република Мадагаскар съгласно член 96 от Споразумението за
партньорство АКТБ—ЕС.
 Решение 2010/372/ЕС на Комисията от 18 юни 2010 година относно употребата
като производствени агенти на контролирани вещества съгласно условията на член
8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на
Съвета.
 Решение 2010/373/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 година за изменение на
Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е
разрешен достъп до поверителни данни за научни цели.
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Книги от фонда на Европейския документационен център
Книги получени в ЕДЦ през м. май 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
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
Народно събрание
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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
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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