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Тема на седмицата
Декларация за
престъпление

правата

на

заподозрените

в

Комисията представя директива, изискваща от страните от
ЕС при арест да информират писмено лицата, заподозрени в
извършването
на
престъпление,
за
техните
права.
Предложението идва след неотдавнашен проектозакон, с който на заподозрените
се дава право на преводачески услуги.
Съгласно предложения тази седмица проект на директива
, част от усилията за
създаване на общоевропейски стандарти за наказателните производства, декларацията
ще трябва да е написана на достъпен език и, ако е необходимо, да бъде преведена.
Дванайсет страни от ЕС вече използват подобни декларации за правата. Други
само предоставят в писмена или устна форма информация, която може да е
трудноразбираема за хората, които не са правни специалисти. Много държави не
предоставят такава информация, освен ако заподозреният не я поиска.
Предложението включва примерна декларация на 22 езика на ЕС, но отделните
страни са свободни сами да изберат точната формулировка.
Комисарят по правосъдие Вивиан Рединг счита, че законът ще гарантира, че "всеки
навсякъде в ЕС ще бъде осведомяван за правата си." В частност той ще даде
допълнително спокойствие на европейците, когато пътуват в чужбина.
Всеки ден стотици хиляди граждани на ЕС пресичат националните граници. Около
47 % от немците, 34 % от британците и 16 % от италианците почиват в други страни от
ЕС.
Проектозаконът е втората стъпка от планирана поредица от предложения, с които
се цели създаването на общи стандарти на ЕС за наказателните производства.
Всяка година в Съюза се водят над 8 милиона наказателни дела. В договорите за
ЕС е посочено какви права имат заподозрените в извършването на престъпление, но
досега страните сами решаваха как да ги прилагат.
През следващите няколко години ЕС планира да създаде всеобхватно
законодателство, упражнявайки новите си права съгласно Договора от Лисабон. Като
резултат от подписването на Договора, ЕС вече може да приема мерки за подобряване и
укрепване на правата на личността.
По-рано тази година Комисията предложи закон, с който държавите от ЕС се
задължават да осигуряват писмени и устни преводачески услуги на хората, заподозрени в
извършването на престъпление. Очаква се скоро той да бъде приет.
Две предстоящи предложения, които ще бъдат разгледани през следващата
година, се отнасят до правото на адвокат и правото на общуване с роднини, работодатели
и консулски служители.
Правосъдие и граждански права
Европейски портал за електронно правосъдие
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Източник:Страницата на Европейската комисия

Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица

“Без
присъствието
на
парламентите
международните отношения биха били блокирани
от вижданията на ограничен кръг политици”,
заяви Цецка Цачева на Световната среща на
председателите
на
парламенти.
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.

Новини от България свързани с ЕС
Доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
от 20 юли 2010г.
Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на
България по механизма за проверка и сътрудничество – 20 юли 2010
(225.49 KB)
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Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно напредъка на
България по механизма за проверка и сътрудничество – 20 юли 2010 (английски език)
(43.65 KB)
Допълнителен документ, който придружава Доклада, изготвен от Комисията, относно
напредъка на България – техническа актуализация (английски език)
(87.73 KB)

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

Европа трябва да настоява за здрава Африка
Световното първенство свърши и животът в Африка се завръща
към нормалния си ход. Но това съвсем не е "честна игра" по отношение на
продължителността на живота, която е с около 30 - 40 години по-кратка
от тази на европейците. За това има много причини - от лошото
управление, финансовата криза и изменението на климата до природните
бедствия, крайната бедност, войните и алчността. За повече информация
натиснете ТУК.

През юлската пленарна сесия в Страсбург членовете на ЕП
разгледаха споразумението със САЩ относно SWIFT данните,
бонусите на банкерите, новите храни, новата дипломатическа служба
на ЕС и правата на пътниците. Направиха равносметка на шестте
месеца, през които Испания оглавяваше Съвета на ЕС, и изразиха
очакванията си относно белгийското председателство. Членовете на
ЕП излизат във ваканция, а ние обръщаме поглед към най-важните
моменти от тази година.
От 19 юли до 27 август 2010г. Парламентът е във ваканция и
членовете му са извън Брюксел и Страсбург. Дейностите в Парламента
ще намалеят, а с това и потокът от статии към нашия уебсайт.
В края на ваканцията в началото на септември 2010г.
членовете на ЕП ще се завърнат и ще започнат подготовка за есен, посветена на активна
законодателна работа, изпълнена със заседания, разисквания и гласувания с решаващо
значение. Първата пленарна сесия след ваканцията ще започне на 6 септември.
Междувременно, направихме преглед на някои от публикуваните през последните
няколко месеца материали и ще публикуваме отново някои от нашите любими, найинтересни и забележителни моменти от годината. Ще публикуваме интервюта с членове
на ЕП и значими личности, видеоматериали от EuroparlTV и други статии на теми, които се
надяваме да бъдат полезни и интересни за вас.
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Продължавайте да следите редовно актуализираната ни страница и дискусиите във
"Фейсбук". Приятно лятно четене на нашия уебсайт.
Източник:Страницата на Европейския парламент

Седмицата в Съвета

Европейско електронно правосъдие

Италианец, пътуващ в Германия, се нуждае от адвокат.
Френски предприемач желае да направи справка в унгарския
поземлен регистър. Естонски съдия има въпрос по отношение
на испанската съдебна система. Понастоящем получаването на
такава информация може да отнеме седмици. Порталът за
европейско електронно правосъдие, който стартира на 16 юли 2010г., създава единна
точка за достъп, която улеснява и ускорява търсенето.
Ежегодно десет милиона граждани на ЕС участват в трансгранични съдебни
производства. С въвеждането на новото електронно обслужване „на едно гише“ до
отговорите на техните въпроси на 22 езика ще ги дели само едно кликване. Порталът
съдейства на гражданите, бизнеса, адвокатите и съдиите по правни въпроси, засягащи
друга държава-членка. „С този портал поставяме основите на по-ефикасно и достъпно
правосъдие за европейските граждани“, каза на церемонията по откриването Стефан де
Клерк, министър на правосъдието на Белгия.
Първото издание със съдържание над 12 000 страници предоставя връзки към
закони и практики във всички държави-членки. Можете да намерите информация относно
правна помощ, съдебно обучение и видеоконференции на лесен за ползване от
потребителя език и да получите онлайн достъп до правни бази данни, съдебна практика,
търговски и поземлени регистри и регистри по несъстоятелност. Също така порталът
предоставя достъп до правни глосари. Брошури, съдържащи правата на обвиняемите и на
пострадалите лица, ще бъдат достъпни през 2011 г. и ще включват например информация
относно това как се разглеждат пътнотранспортните нарушения в различните държави.
В бъдещото развитие на проекта ще бъдат включени и други области като
европейското платежно нареждане и европейската процедура за искове с малък
материален интерес (и двете се отнасят до неуредено задължение в друга държавачленка), както и медиация. С времето следва да станат достъпни дори регистрите по
съдимост.
Портал за европейско електронно правосъдие
Видео представяне на портала за електронно правосъдие

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

10-годишен план за пътна безопасност в ЕС
ЕС подновява своята цел да намали наполовина
смъртните случаи при пътно-транспортни произшествия.
През 2009 г. смъртните случаи при пътни произшествия в
ЕС са били 35 000, което е с 36 % по-малко, отколкото през
2001 г., когато Комисията си постави за първи път целта да
намали с 50 % нивата на смъртност. Младите хора и мотоциклетистите са сред
изложените на най-голям риск.
Превишената скорост, шофирането след употреба на алкохол и неизползването на
предпазен колан са сред водещите причини за смърт по пътищата. Несигурните превозни
средства и лошите пътища също представляват ненужен риск. Програмата на ЕС обръща
внимание на всички тези въпроси.
През следващите 10 години:
• ще влязат в сила нови правила, изискващи повече превозни средства да бъдат
оборудвани с автоматична система за предупреждения, включително за превишаване на
скоростта и напускане на пътната лента.
• ЕС ще предоставя финансиране единствено на проекти за строеж на пътища, при
които са спазени законите на ЕС за пътна безопасност.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”

6

Седмичен бюлетин

Брой 29
26 юли 2010г.

• ЕС ще си сътрудничи с националните компетентни органи за разработване на
обща стратегия за образование и обучение на участниците в движението.
• ще бъдат направени повече усилия за повишаване на безопасността на
мотоциклетистите. През последните години се наблюдава намаляване на смъртните
случаи за всички видове превозни средства с изключение на мотоциклетите. Всяка
година около 17 % от смъртните случаи са на мотоциклетисти или мотопедисти, въпреки
че те представляват едва 2 % от участниците в движението.
Според неотдавнашно европейско проучване
гражданите смятат, че е
необходимо да се направи повече за намаляване на произшествията. Повечето от
запитаните са били на мнение, че правителствените действия трябва да се съсредоточат
върху подобряване на пътищата и прилагане на законите за движение.
Само четири държави - Латвия, Испания, Естония и Португалия - са успели да
намалят нивото на смъртни случаи по пътищата с 50 % в сравнение с 2001 г. Смъртните
случаи са се увеличили в Румъния и Малта.
През 2009 г. Обединеното кралство, Нидерландия и Швеция са страните с найнисък брой смъртни случаи, а Гърция и Румъния с най-висок.
Пътна безопасност - действия на ЕС

Източник:Страницата на Европейската комисия

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 19.07.-23.07.2010 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
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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
⇒ 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
Търговия
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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⇒ 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
20.07.2010 L186
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 632/2010 на Комисията от 19 юли 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
парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 24
и Международен стандарт за финансово отчитане.
 Регламент (ЕС) № 633/2010 на Комисията от 19 юли 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
парламент и на Съвета във връзка с разяснение 14 на Комитета за разяснения на
международните стандарти за финансово отчитане.
 Регламент (ЕС) № 634/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за вписване на
название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания.
 Регламент (ЕС) № 635/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за откриване на
процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене за Съединените
американски щати през 2011 г. по някои квоти на ГАТТ.
 Регламент (ЕС) № 636/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕC) № 637/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за
преустановяване на подаването на заявления за лицензии за внос за захарни
продукти в рамките на някои тарифни квоти.
 Регламент (ЕC) № 638/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година относно
издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите
седем дни на месец юли 2010 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено
говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009.
 Регламент (ЕС) № 639/2010 на Комисията от 19 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 2010/400/ЕС на представителите на правителствата на държавите-членки
на Европейския съюз от 8 юли 2010 година за назначаване на съдии в Общия съд.
 Решение 2010/401/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година относно наличието на
прекомерен дефицит в Кипър.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Решение 2010/402/ЕС на Комисията от 15 декември 2009 година относно мярка за
помощ, която Нидерландия предлага да приведе в действие, предоставяща
освобождаване на производителите на керамични изделия от данък за околната
среда.
Решение 2010/403/ЕС на Комисията от 14 юли 2010 година за освобождаване на
производството и продажбата на едро на електроенергия в италианската
макрозона Север и продажбата на дребно на електроенергия на крайните
потребители, присъединени към мрежи под средно, високо и много високо
напрежение в Италия, от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на
поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването,
енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

21.07.2010 L187
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 година относно
правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение
на вносните мита в сектора на зърнените култури.
 Регламент (ЕС) № 643/2010 на Комисията от 20 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 644/2010 на Комисията от 20 юли 2010 година за определяне на
коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за внос,
подадени от 9 юли 2010 г. до 16 юли 2010 г. в рамките на тарифната квота за
царевица, открита с Регламент (ЕО) № 969/2006.
 Регламент (ЕС) № 645/2010 на Комисията от 20 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.
22.072010 L189
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (Евратом) № 647/2010 на Съвета от 13 юли 2010 година относно
финансова помощ на Съюза за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ
„Козлодуй“ в България („Програма Козлодуй“).
ДИРЕКТИВИ
 Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на
Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената
стойност по отношение на правилата за фактуриране.
РЕШЕНИЯ
 Решение 2010/405/ЕС на Съвета от 12 юли 2010 година за разрешаване на
засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна
раздяла.
 Решение 2010/406/ЕС на Съвета от 12 юли 2010 година относно разпределението
на освободените средства по проекти от Деветия и предишни Европейски фондове
за развитие („ЕФР“) с цел посрещане на нуждите на най-уязвимото население на
Судан.
 Решение 2010/407/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година относно наличието на
прекомерен дефицит в Дания.
 Решение 2010/408/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година относно наличието на
прекомерен дефицит във Финландия.
Народно събрание
Отдел „Европейско право”
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Решение 2010/409/ЕС на Комисията от 19 юли 2010 година относно общите
критерии за безопасност, посочени в член 7 от Директива 2004/49/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета.

22.07.2010 L190
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 621/2010 на Съвета от 3 юни 2010 година относно разпределяне
на възможностите за риболов съгласно Споразумението за партньорство в областта
на рибарството между Европейския съюз и Соломоновите острови.
23.07.2010 L 191
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 648/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 649/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на
възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо.
 Регламент (ЕС) № 650/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на
възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти.
 Регламент (ЕС) № 651/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за
непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната
тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.
 Регламент (ЕС) № 652/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година по силата на
който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на
постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008.
 Регламент (ЕС) № 653/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на
възстановяванията при износ в сектора на яйцата.
 Регламент (ЕС) № 654/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на
възстановяванията при износ в сектора на свинското месо.
 Регламент (ЕС) № 655/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година относно
определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и
яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95.
 Регламент (ЕС) № 656/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година относно
неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 4-тата индивидуална
покана за търг за продажба на масло в рамките на тръжната процедура, открита с
Регламент (ЕС) № 446/2010.
 Регламент (ЕС) № 657/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година относно
неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 4-тата индивидуална
покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната
процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010.
 Регламент (ЕС) № 658/2010 на Комисията от 22 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 (ЕС) № 659/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на
размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под
формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора.
 Регламент (ЕС) № 660/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на
размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни
под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора.
23.07.2010 L192
ДИРЕКТИВИ
Народно събрание
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Директива 2009/156/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 година относно
ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети
страни на еднокопитни животни.

24.07.2010 L193
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 662/2010 на Комисията от 23 юли 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
парламент и на Съвета във връзка с разяснение 19 на Комитета за разяснения на
международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и с Международен
стандарт за финансово отчитане.
 Регламент (ЕС) № 663/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година за изменение за
сто тридесет и първи 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) № 664/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година за определяне на
фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци.
 Регламент (ЕС) № 665/2010 на Комисията от 23 юли 2010 година относно
издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити
за подпериода юли 2010 година с Регламент (ЕО) № 327/98.
 Регламент (ЕС) № 666/2010 на Комисията от 23 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.
24.07.2010 L194
РЕГЛАМЕНТИ
 Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010
година за създаване на програма за документацията за улова на червен тон
(Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета.
 Регламент (ЕС) № 641/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010
година за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на
специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза.

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
Отдел „Европейско право”
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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
Отдел „Европейско право”
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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

Народно събрание
Отдел „Европейско право”
eubulletin@parliament.bg
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