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Тема на седмицата
Шенгенско
пространство
доказателство за Европа
Coelho)

без паспорти
–
на хората (Carlos

Разговор - интервю с португалския член на ЕП Carlos
Coelho, представител на дясноцентристките сили, който е автор
на няколко доклада относно Шенгенското пространство.
Пътуването в Европа без паспортен контрол е един от най-осезаемите аспекти на
Европейския съюз. Сключено в малкия люксембургски град Шенген преди четвърт век,
това споразумение постигна по-голям успех, отколкото основателите му смееха да
очакват. Но външната граница за Шенгенското пространство придоби особено значение и
свободното движение на хора предизвика някои тревоги.
Според Вас кой беше определящият момент?
Най-важната дата със сигурност е 1985 г., когато започнахме „приключението”
Шенген, защото тя представлява преминаване от идеята за икономическа интеграция към
тази за Европа на гражданите. Преди това говорехме за вътрешен пазар, за стоки, за
пари, за услуги, но след това започнахме да говорим за хора.
Сега трябва да изградим Европа на хората, на гражданите. 1985 г. отбелязва
момента, в който започнахме да премахваме вътрешните граници и да осигуряваме
свобода на движение в ЕС.
Какви са основните предимства на Шенгенското споразумение?
Първото предимство е свързано с правото на хората да се движат в рамките на
Шенгенското пространство, в ЕС и в страните, асоциирани към пространството –
Исландия, Норвегия, Швейцария и, може би съвсем скоро, Лихтенщайн. Спомням си как
хората се редяха на опашка, за да пътуват от Португалия до Испания и обратно, като
спираха на границата, за да може полицията да провери количеството гориво, което
имахме в колите си. Трудно е за вярване, но е истина, и то допреди не толкова много
години!
Съществуват и много предимства, свързани с борбата с престъпността. Знаем, че
трансграничните престъпни организации се разрастват. Този вид престъпления – трафик
на хора, трафик на наркотици, пране на пари, търговия с ядрени материали и опасни
химикали – се увеличават и няма нито държава, нито правителство, които да могат да се
преборят сами с тази тенденция.
Така че в Шенгенското пространство имаме много инструменти за обмен на
информация, за сътрудничество между полицейските и съдебните органи в борбата срещу
международната престъпност. По този начин Шенгенското пространство осигурява поголяма сигурност, както и по-голяма свобода на европейските граждани.
Какви са основните предизвикателства, пред които е изправена системата?
Съществуват две основни предизвикателства: Първото е да се отговори на
държавите, които искат да се присъединят към Шенгенското пространство и, тъй като
няма вътрешни граници, трябва да осигурим добър контрол на общите външни граници.
Това означава, че ако някой се опитва, например, да влезе в Испания от Северна Африка,
той на практика влиза и в Португалия, Франция и т.н. Така че трябва да си имаме
взаимно доверие и основното предизвикателство е постигането на сигурност, че
държавите, които са подали молба за присъединяване към Шенгенското пространство,
спазват всички условия.
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Трябва да имаме доверие на граничния им контрол, така както се доверяваме на
граничния контрол в собствените ни държави. Според мен, системата за оценка, която
все още е междуправителствена, може да се подобри като се превърне в европейска
система.
Второто предизвикателство е повишаването на сигурността на външните граници.
Това е пряко свързано с ШИС ІІ (Шенгенска информационна система – компютърната
база данни в центъра на дейността ѝ), Шенгенската информационна система от второ
поколение. Настоящата ШИС е изключително успешен инструмент. Това означава, че ако,
например, някой се опитва да влезе в Португалия, граничният контрол има достъп до
информация от други държави от Шенгенското пространство.
Това е полезно, защото по този начин никое лице не може да влезе в Португалия,
ако срещу него има повдигнато съдебно обвинение или е издадена заповед за ареста му,
или има искане от дадена полиция това лице да бъде подложено на наблюдение като
заподозряно. Тази споделена информация е от изключителна важност. Така че ШИС
работи добре, но това не е достатъчно.
Ние искаме значително да подобрим ШИС, най-вече чрез два нови инструмента:
първо, чрез биометрични данни, за да се предотврати погрешната идентификация. Ако
можем да свържем документите за самоличност с притежателя им чрез биометрични
данни, можем да разрешим много проблеми, свързани с погрешната идентификация.
С помощта на ШИС ІІ ще имаме възможност да проверяваме, например, дали
дадена кола е свързана по някакъв начин с опасна международна мрежа за педофилия
или терористична организация, или нещо подобно.
Поради това считам, че в момента най-голямото предизвикателство пред
Шенгенското пространство е пускането в експлоатация на ШИС от второ поколение. Това
трябваше да стане още през 2007 г., поради което ЕП беше много критичен към
управлението на тази програма: в момента годината е 2010 и никой не може да каже кога
ще функционира системата ШИС ІІ.
Вие сте участвали активно в обсъждане на въпроси, свързани с Шенгенското
пространство в Европейския парламент. Как бихте описали участието си?
Някои колеги ме наричат Mr. Borders (г-н Граници)! От момента, в който започнах
работата си в комисията по граждански свободи, работя по този въпрос, защото за мен
Шенгенското пространство е в основата на реалната свобода, сигурност и справедливост.
Всичко е свързано с него; Шенгенското пространство означава успешна интеграция на
европейско равнище и е сърцето на новото пространство, което създаваме.
За известен период от време изготвих няколко доклада и след това поех
ръководството на работата на Парламента във връзка с ШИС. Мисля че след това всички
осъзнаха, че се опитвам да работя безпристрастно. Можете да видите как, от най-десните
до най-левите сили, независимо от някои политически различия, беше изграден широк
консенсус и по-голямата част от колегите ми са готови да следват съветите ми в тази
област.

Източник:Страницата на Европейския парламент
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

От началото на мандата си 41-то Народно
събрание е приело 150 закона, 172 решения и 3
декларации
Справка за законодателната дейност и
парламентарния контрол на 41-то народно
събрание вижте 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
На 07 юли 2010 г. Комисията по земеделие и гори прие работен доклад за второ
гласуване на Общ законопроект за храните, изготвен на базата на приетите на първо
гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-0113, внесен от н.п. Вальо Шарков гр.н.пр.и № 054-01-28, внесен от н.п.Десислава Танева
и гр.н.пр.
Със общия законопроект се осигурява прилагане на разпоредбите на Регламент
(ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г.
относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и
проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение
на Директива 2001/18/ЕО.
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На съвместно заседание, проведено на 9 юли 2010 г., Комисията по външна
политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове приеха на първо четене законопроект за ратифициране на Споразумението за
стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки,
от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, № 002-02-23, внесен от
Министерски съвет на 02.07.2010 г. Основната стратегическа цел на Споразумението за
стабилизация и асоцииране е да се даде възможност за успешното решаване на
основните предизвикателства пред държавите от региона, а именно завършване на
законодателните, политическите, икономическите и административните реформи.

Новини от България свързани с ЕС
Публична среща с български евродепутати в хотел „Шератон“ в София
Информационното бюро на Европейския парламент за България организира, в
партньорство с Паневропейския съюз, публична среща с българските членове на ЕП на
тема "България в ЕП - година І". Срещата се проведе на 9 юли 2010г. от 11 до 13 часа в
зала "Средец" на хотел "Шератон".
В нея участваха повечето от българските eвродепутати, представители на
българските институции, посланици и дипломати от страни-членки на ЕС,
неправителствени организации. Публичната дискусия даде възможност за разговор по
всички приоритети, предизвикателства и трудности по време на първата година от
сегашния мандат на ЕП, който е и първия цялостен мандат за български евродепутати.

Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции

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.
Народно събрание
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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.
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.
Интернет-страница на белгийското председателство

Новини от Европейската комисия
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.

Големи планове за туристическата индустрия в Европа

Нова стратегия за стимулиране на туризма в Европа с
цел реализиране на пълния потенциал на сектор, който вече
играе значителна роля в икономиката.
В плана на Комисията за развитие на туризма
са включени 21 предложения, голяма част от които са насочени
към привличането на повече посетители в Европа от бързо развиващи се страни като
Китай, Русия и Бразилия. В него се предлагат и начини за увеличаване на пътуванията в
рамките на ЕС, включително по-добра координация на училищните ваканции с цел
удължаване на почивния сезон.
"Европейската комисия иска да бъде новатор, който да вдъхне нов живот в този
изключително важен сектор", заяви комисарят по промишленост и предприемачество
Антонио Таяни по време на пресконференция.
Делът на туризма в БВП на ЕС е повече от 5%. В сектора са заети около 9,7
милиона души - 5,2 % от работната сила. Европа привлича повече посетители от всеки
друг регион, като пет страни от ЕС са сред десетте водещи дестинации в света през
миналата година.
Същевременно Европа е изправена пред нарастваща конкуренция, особено от
страна на Азия и Южна Америка. Туристическата индустрия е под натиск и поради
Народно събрание
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застаряването на населението и изменението на климата и продължава да страда от
сезонни колебания.
Комисията предлага схема за сертифициране, с която да се отличават
висококачествените услуги. Тя също така планира да създаде харта с критерии за
устойчив туризъм и да награждава дестинациите, които отговарят на тях.
С цел стимулиране на пътуванията и туризма тя ще насърчава по-доброто
използване на технологиите, включително централизирани услуги за резервации по
мобилен телефон, и развитието на тематичен туризъм (балнеоложки, кулинарен, спортен
и т.н.).
ЕС трябва да положи повече усилия и за подобряване на достъпа на хората с
ограничена подвижност до туристическите обекти, както и за адаптиране на услугите към
нуждите на по-възрастни клиенти.
Миналата година в условията на икономическа криза броят на туристите,
посещаващи Европа, спадна с около 6 % спрямо 2008 г. В другите региони, с изключение
на Африка, също бе отбелязан спад.
Повече за политика на ЕС в областта на туризма
Посетете Европа - европейски туристически портал

ЕС започва дебат за бъдещето на пенсиите
Пенсионните системи са под натиск поради застаряването на населението и
икономическата криза. В нов доклад на ЕС се представят възможностите за бъдещата
политика и се приканват всички заинтересовани страни да споделят своите мнения и
коментари.
Повече за бъдещето на пенсиите в ЕС
Участвайте в дебата – реформа на пенсионните системи в ЕС

На добър път в ЕС!

ТУК.

Хората, които това лято ще потеглят на почивка със
самолет или влак, се радват на значителни права в ЕС.
Предвижда се в бъдеще от подобни правила да се ползват и
пътуващите с автобус и кораб. За повече информация натиснете

Източник:Страницата на Европейската комисия
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Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
Заседания на комисии на ЕП (дневен ред)
Комисия по външни работи
вторник, 13 юли 2010 г. - сряда, 14 юли 2010 г.
Проект на дневен ред
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
вторник, 13 юли 2010 г. - сряда, 14 юли 2010 г.
Проект на дневен ред
Комисия по бюджети
вторник, 13 юли 2010 г. - сряда, 14 юли 2010 г.
Проект на дневен ред
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
сряда, 14 юли 2010 г. - сряда, 14 юли 2010 г.
Проект на дневен ред

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 05.07.-09.07.2010 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
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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
06.07.2010 L170
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 588/2010 на Комисията от 5 юли 2010 година за одобрение на
минимални промени в спецификацията на название, вписано в регистъра на
защитените наименования за произход и на защитените географски указания
(Soprèssa Vicentina (ЗНП).
 Регламент (ЕС) № 589/2010 на Комисията от 5 юли 2010 година за изменение на
Регламент (ЕС) № 53/2010 на Съвета по отношение на ограниченията на улова на
пясъчна змиорка във води на ЕС от зона IIIа и води на ЕС от зони IIа и IV.
 Регламент (ЕС) № 590/2010 на Комисията от 5 юли 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните
превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността.
 Регламент (ЕС) № 591/2010 на Комисията от 5 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 592/2010 на Комисията от 5 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.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/375/ЕС на Комисията от 18 юни 2010 година за разпределението на
количествата контролирани вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите,
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разрешени за съществени или критични лабораторни и аналитични употреби през
2010 г. в Европейския съюз съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския
парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой.
Решение 2010/376/ЕС на Комисията от 2 юли 2010 година относно изискванията за
безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за някои
продукти, използвани на местата за спане на деца, съгласно Директива
2001/95/ЕО на Европейския.

06.07.2010 L171
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 578/2010 на Комисията от 29 юни 2010 година за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно режима на възстановяванията при
износ за определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки,
които не са включени в приложение I към Договора, и относно критериите за
определяне на размера на тези възстановявания.
07.07.2010 L172
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 593/2010 на Комисията от 6 юли 2010 година за одобрение на
промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в
регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски
указания (Montes de Toledo (ЗНП).
 Регламент (ЕС) № 594/2010 на Комисията от 6 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
08.07.2010 L173
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 595/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година за изменение на
приложения VIII, X и XI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични
животински продукти, непредназначени за консумация от човека.

 Регламент (ЕС) № 596/2010 на Комисията от 7 юли 2010 година за адаптиране на



Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиново масло
поради присъединяването на България и Румъния.
Регламент (ЕС) № 597/2010 на Комисията от 7 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
Регламент (ЕС) № 598/2010 на Комисията от 7 юли 2010 година за изменение на
Регламент (ЕС) № 576/2010 за определяне на вносните мита в сектора на
зърнените култури, считано от 1 юли 2010 г.

ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в
съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се
на територията на Общността търговски превозни средства.
 Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в
съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата
изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета.
Народно събрание
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РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/377/ЕС на Комисията от 7 юли 2010 година за освобождаване на
Естония от някои задължения за прилагане на директиви 66/402/ЕИО и 2002/57/ЕО
на Съвета по отношение на Avena strigosa Schreb.
09.07.2010 L174
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 599/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1077/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и
отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно
наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007.
 Регламент (ЕС) № 600/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година за изменение на
приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на допълнението и изменението на примерите за сродни
сортове или други продукти, за които се прилага една и съща МДГОВ.
 Регламент (ЕС) № 601/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 602/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година относно
определянето на минималната продажна цена на масло за третата индивидуална
покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) №
446/2010.
 Регламент (ЕС) № 603/2010 на Комисията от 8 юли 2010 година относно
неопределянето на минимална продажна цена в отговор на третата индивидуална
покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната
процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/380/ЕС на Комисията от 7 юли 2010 година за изменение на
Решение 2008/840/ЕО по отношение на неотложните мерки за предотвратяване на
въвеждането в рамките на Съюза на Anoplophora chinensis (Forster).
 Решение 2010/381/ЕС на Комисията от 8 юли 2010 година относно спешните
мерки, приложими към пратки с продукти от аквакултури, внесени от Индия и
предназначени за консумация от човека.
10.07.2010 L175
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕC) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година за определяне на
ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно
сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни
продукти, предназначени за консумация от човека.
 Регламент (ЕС) № 606/2010 на Комисията от 9 юли 2010 година относно
одобрението на опростен инструмент, разработен от Европейската организация за
безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) за оценяване на разхода на
гориво от някои оператори на въздухоплавателни средства с малки емисии.
 Регламент (ЕС) № 607/2010 на Комисията от 9 юли 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1542/2007 относно процедури за разтоварване и претегляне на
херинга, скумрия и сафрид.
 Регламент (ЕС) № 608/2010 на Комисията от 9 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
Народно събрание
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Регламент (ЕС) № 609/2010 на Комисията от 9 юли 2010 година за изменение на
Регламент (ЕС) № 576/2010 за определяне на вносните мита в сектора на
зърнените култури, считано от 1 юли 2010 г.

РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/383/ЕС на Съвета от 29 юни 2010 година относно позицията, която
следва да бъде приета от Европейския съюз в Съвместния комитет на ЕИП, по
отношение на изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно
сътрудничеството в някои специфични области извън четирите свободи.
 Решение 2010/384/ЕС на Комисията от 9 юли 2010 година относно количеството
квоти в Общността като цяло за 2013 г., които да бъдат издадени в рамките на
Европейската схема за търговия с емисии.
10.07.2010 L176
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
ключовата информация за инвеститорите и условията, които трябва да бъдат
изпълнени при предоставяне на ключовата информация за инвеститорите или на
проспекта посредством траен носител, различен от хартия, или интернет страница.
 Регламент (ЕС) № 584/2010 на Комисията от 1 юли 2010 за прилагане на
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно формата и
съдържанието на стандартното уведомително писмо и атестацията на ПКИПЦК,
използването на електронни комуникации между компетентните органи за целите
на уведомяването и процедурите за проверките на място и разследванията, както и
обмена на информация между компетентните органи.
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/42/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
някои разпоредби за сливанията на фондове, структурите от типа главно—
захранващо ПКИПЦК и процедурата за уведомяване.
 Директива 2010/43/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
организационните изисквания, конфликтите на интереси, правилата за поведение,
управлението на риска и съдържанието на споразумението между депозитар и
управляващо дружество.

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
Народно събрание
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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
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
Народно събрание
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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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