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Тема на седмицата
На 24 и 25 април 2009 г. по инициатива на президента Георги Първанов се
проведе международната среща на върха "Природен газ за Европа. Сигурност и
партньорство", в София. На форума присъстваха страни от Югоизточна Европа,
Черноморския и Каспийския регион, Централна Азия, страни-членки на ЕС, пряко
ангажирани в разработването на Южния газов коридор, САЩ, Русия, Египет, Катар,
Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие.
Срещата на върха е част от усилията на България за активен, равноправен и
взаимноизгоден диалог със страните от Черноморския и Каспийския регион, от Средна
Азия и Близкия изток, както и с партньорите ни от ЕС, отбеляза президентът Георги
Първанов. Основна цел е формирането на нова европейска енергийна политика, търсене
на нови международни договорености и постигане на трайни гаранции за енергийната
сигурност на България и региона, и на Европа, реализация на стратегически проекти за
пренос на енергоресурси, предотвратяване в перспектива на кризисни ситуации,
свързани с доставките на природен газ и нефт за Европа, посочи президентът.
Участниците приеха декларация, в която се подкрепя реализацията на всички
инфраструктурни проекти, които целят да диверсифицират доставката на въглеводороди
към Европа, за да се гарантира енергийната сигурност на всички участващи държави.

За повече информация натиснете ТУК
Допълнителна информация: БТА
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Събития в Народното събрание
Събития от изминалата седмица
Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното
събрание Георги Пирински, бе на официално посещение в Кралство Швеция
Общата енергийна политика, разширяването
на Европейския съюз и общите мерки за
преодоляване на предизвикателствата, свързани
със световната финансова криза, бяха сред
основните теми на срещата на председателя на
Народното
събрание
Георги
Пирински
с
председателя
на
шведския
парламент
Пер
Вестерберг. Българска парламентарна делегация,
водена от председателя на парламента, бе на
официално посещение в Кралство Швеция на 23 и
24 април 2009 г. В делегацията бяха народните
представители Надя Антонова (ПГ на Коалиция за България) и Илко Димитров (ПГ на
БНД).
Георги Пирински и Пер Вестерберг изразиха общата подкрепа на двете страни за
по-нататъшно разширяване на Европейския съюз. България има последователна позиция
за насърчаване на процеса на присъединяване, но той трябва да бъде обвързан и със
спазване на определени критерии, подчерта председателят на Народното събрание.
Пер Вестерберг очерта основните приоритети на предстоящото шведско
председателство на ЕС, сред които е развитието на енергийната политика в Европа. Той
изтъкна необходимостта от изграждане на общ пазар на енергия, който да предотврати
бъдещи кризисни ситуации. Друг приоритет ще бъде разширяването на диалога с
Прибалтийските държави, Украйна и Молдова, както и на контактите с Русия.
Георги Пирински благодари за последователната подкрепа на Швеция през целия
процес на присъединяване на България към Европейския съюз. Той запозна председателя
на Риксдага с дейността на Народното събрание, свързана с приемането на европейското
законодателство, като изтъкна сериозния ангажимент на българските парламентаристи за
продължаващата реформа на законодателството и на институциите в страната.
За повече информация натиснете ТУК

Годишна работна програма
На 23 април 2009 г. Комисията по европейските въпроси прие доклад по
проекта на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти
(ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел
подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система ,
включен като т. 13 в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2008 г.) Комисията по европейските въпроси подкрепи приемането
на предложението на ЕК, както и позицията, изразена от Република България.
Комисията по европейските въпроси прие доклад по предложението на
Европейската комисия за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването
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на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички
родилки или кърмачки – COM(2008)637, включена като т. 19 в Годишната работна
програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.). Комисията
по европейските въпроси подкрепи приемането на предложението на ЕК, както и
позицията, изразена от Република България.

Законопроекти свързани с правото на ЕС
На 22 април 2009 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие
на второ четене общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в
Република България. В законопроекта са отразени изискванията на Регламент (ЕО) №
1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни и на Директива 2008/115/ЕО относно общите
стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно
пребиваващи граждани на трети страни.
На 23 април 2009 г. Комисията по европейските въпроси обсъди и прие на
първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на
растенията, внесен от Ненко Темелков. Проектът на Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на растенията е насочен към прилагане на Регламент (ЕО) 2003/2003 на
Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (Регламент
2003/2003) и на Директива 91/414/ЕИО от 15 юли 1991 г. за пласиране на пазара на
продукти за растителна защита (Директива 91/414/ЕИО).
Комисията по европейските въпроси прие на първо четене проект на Закон за
преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 год.,
внесен от Министерския съвет. Разглежданият законопроект цели да изпълни
ангажиментите на страната ни във връзка с Регламент (ЕО) № 763/2008. По-специално
той урежда подготовката, организацията и самото провеждане на преброяването, както и
установява правилата за събиране, обработване и разпространение на данните, получени
от преброяването.

Документи на Европейската комисия
Документи на ЕК получени в периода от 20.04 до 24.04.2009 г.

Бюджет
¾ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА
2009 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“ COM(2009)177 Досие на документа
¾ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно
преразглеждането на многогодишната финансова рамка (2007—2013 г.) - Изменено
предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за
бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на
многогодишната финансова рамка - COM(2009)171 Досие на документа
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Изследвания
¾ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подновяване на Споразумението за
научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна COM(2009)182 Досие на документа
Икономически и финансови въпроси
¾ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) №
332/2002 за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова
подкрепа за платежния баланс на държавите-членки - COM(2009)169 Досие на
документа
¾ СЪОБЩЕНИЕ
ОТ
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА - Въвеждането на еврото в Словакия COM(2009)178 Досие на документа
Информационно общество
¾ СЪОБЩЕНИЕ
НА
КОМИСИЯТА
ДО
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ,
СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА
РЕГИОНИТЕ - Към нови граници в ИКТ — стратегия за научноизследователска
дейност в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии в Европа COM(2009)184 Досие на документа
Медии и комуникация
¾ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за
координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и
административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на
аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) COM(2009)185 Досие на документа
Правосъдие, свобода и сигурност
¾ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ за прилагането на директива 2004/80/EО
относно обезщетението на жертви на престъпления - COM(2009)170 Досие на
документа
¾ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА съгласно член 18 на Рамково решение на Съвета от 15
март 2001 година относно правното положение в наказателното производство на
жертвите от престъпления (2001/220/ПВР) - COM(2009)166 Досие на документа
Предприятия и промишленост
¾ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно
справянето със закъсвелите плащания в комерсиалните транзакции - Приложения
на актовете за малкия бизнес - COM(2009)126 Досие на документа
Рибарство и морско дело
¾ ЗЕЛЕНА КНИГА - Реформа на общата политика в областта на рибарството COM(2009)163 Досие на документа
Търговия
¾ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за защита срещу дъмпингов внос от
страни, които не са членки на Европейската общност - COM(2009)168 Досие на
документа
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Новини от европейските институции
Събития от изминалата седмица в европейските институции
Седмицата в Европейския парламент
вторник, 21.04.2009 г.
В пленума - 21.04.2009 г. : Освобождаване от отговорност по изпълнение на
бюджета за 2007
Европейският парламент не само гласува годишния бюджет на
ЕС, но и проверява как парите на данъкоплатците са били
изразходвани. Всяка година през април ЕП гласува т.нар.
освобождаване от отговорност по изпълнение на бюджета. На 21 и
22.04.2009 г. евродепутатите дебатираха как са изразходвани
средствата на ЕС за 2007 година, а гласуването бе насрочено за
23.04.2009 г. За повече информация натиснете ТУК
сряда, 22.04.2009 г.
Сряда 22.04.2009 г. в пленума: финансовата криза, транспорт, енергетика
На 22.04.2009 г. мерките срещу финансовата криза бяха в
центъра на пленарните дебати на евродепутатите. Евродепутатите
одобриха намаляване на цените на разговорите в роуминг и
гласуваха за законодателство за либерализиране на пазара на газ и
електричество. Транспортната политика, защитата на авторското
право и мерките срещу търговията на незаконно изсечен дървен
материал бяха други акценти на заседанието.
За повече информация натиснете ТУК
22.04.2009 г. в пленума: енергиен пакет, разговори в роуминг, бюджетът на ЕС
за 2007
С едноминутно мълчание в началото на пленарната сесия
евродепутатите почетоха паметта на загиналите при разрушителното
земетресение в Италия. Евродепутатите дискутираха либерализиране на
пазара на газ и електричество и подкрепиха ново намаляване на цените на
разговорите в роуминг.
За повече информация натиснете ТУК
Още по-ниски цени за разговори в роуминг и за SMS в Европа
С европейския регламент за изходящи и входящи разговори по
мобилен телефон в чужбина (в рамките на ЕС), влязъл в сила през
2007 година, цените за телефониране в роуминг значително намаляха
за милиони европейци. От лятото на 2009 година ще има ново
намаление на цените на разговорите и въвеждане на горна граница за
цените на текстовите съобщения SMS. Евродепутатите подкрепиха
Народно събрание
Дирекция „Европейски съюз”

6

Седмичен бюлетин

Година ІІ, Брой 16
27 април 2009 г.

предложението на 22 април 2009. За повече информация натиснете ТУК

Либерализиране на европейските пазари на електричество и газ
Либерализирането на пазара на газ и електричество в Европа да
продължи, потребителите да бъдат по-добре защитени. Това е целта на
третия енергиен пакет, който евродепутатите гласуваха на 22.04.2009 г.
Преди гласуването бе постигнат компромис по законодателния пакет
между ЕП и Съвета на министрите.
За повече информация натиснете ТУК

Евродепутатите за укрепване на Договора за неразпространение на ядрено
оръжие
Разпространението на оръжия за масово унищожение и на техни
носители,
представлява
една
от
най-сериозните
заплахи
за
международната стабилност и сигурност. Това е мнението на
евродепутатите от Комисията по външна политика на ЕП. По повод
предстоящата през 2010 година Конференция за преглед на документа,
евродепутатите ще обсъждат в четвъртък мерки за укрепване на
Договора. За повече информация натиснете ТУК
четвъртък, 23.04.2009 г.
Четвъртък в пленума: здравни услуги зад граница, срещата на върха на Г20
На 23.04.2009 евродепутатите одобриха повече права за пациентите
при ползване на здравните услуги зад граница. Теми на дебатите бяха
резултатите от срещата на върха на държавите от Г20, ситуацията в
Молдова, мерки за укрепване на стабилността в района на Западните
Балкани. Срокът на защита на авторските права в областта на музикалната
индустрия бе удължен от 50 на 70 години. За повече информация натиснете
ТУК
По-добра защита на пътуващите с автобуси и кораби
Компенсации при закъснения, отговорност на превозвачите при
инциденти, защита на правата на пътниците с увреждания.
Европейският парламент гласува в четвъртък – 23.04.2009 г.
законодателно предложение за подобряване на защитата на
пътуващите с автобус или по водни пътища, по подобие на вече
успешно прилаганите права на пътниците на въздушен транспорт.
За повече информация натиснете ТУК
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Седмицата в Съвета
23 и 24 април 2009 г.
На 23 и 24 април бе проведено заседание на Съвета по земеделие и рибарство.
Съветът прие заключения относно План за действие за запазване и управление на
акулите. Съветът отчете първоначалните реакции на министрите относно Зелената книга
за реформата на общата риболовна политика и Съобщението на Комисията
за
устойчивото развитие на аквакултурите. Проведен бе дебат относно опростяването на
Общата селскостопанска политика. За повече информация натиснете ТУК
Заключения относно план за действие за опазване и управление на популациите
от акули.
Често акулите са считани за жестоки хищници, дебнещи
по плажовете за човешки жертви. Всъщност хората днес
представляват много по-голяма заплаха за тези уязвими видове,
отколкото те някога са били за нас. По тази причина на
23 април министрите от ЕС, отговарящи за рибарството, приеха
заключения относно план за действие за опазване и управление
на популациите от акули.
Продуктите от акули (месо, перки, кожа, хрущяли и т.н.)
са особено търсени, по-специално на азиатския пазар. Световният улов на акули нарасна
от 600 000 до над 810 000 тона между 1984 г. и 2004 г. Уловът не се ограничава до
тропическите води: корабите от ЕС ежегодно улавят около 100 000 тона акули и сродни
видове. В резултат на това много видове са подложени на свръхулов, а някои са на прага
на изчезване. Това е обезпокоително, тъй като акулите, скатовете и морските лисици
(видове от клас Chondrichthyes) имат жизненоважна роля в крехкия баланс на морските
екосистеми. Важно е ЕС да окаже подкрепа за тяхната защита. ЕС вече е предприел
действия за защита на акулите. През 2003 г. Съюзът прие забрана за премахване на
перките на акулите — т.е. акулите да се улавят и да се изрязват перките им преди да
бъдат пуснати обратно в морето. Засилването на контрола върху спазването на забраната
за премахване на перките на акулите е от ключово значение в плана за действие. Ще
бъде обърнато особено внимание също на намаляването на прилова и изхвърлянето на
улов вследствие на риболов на други видове. Освен това планът има за цел да разшири
познанието за риболова на акули, видовете акули и тяхната екологична роля.
Поради биологичните им характеристики, като по-късна полова зрялост и ниска
раждаемост, акулите са особено уязвими от прекомерно използване. Веднъж намалели
сериозно, запасите от акули се възстановяват продължително време, дори и при
подходяща защита. Ето защо европейските граждани трябва незабавно да предприемат
действия.
Допълнителна информация:
Съобщение на Съвета за печата (pdf)
Излъчване в интернет на пресконференция на Съвета
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Новини от Европейската комисия
SOS! Запасите от риба в ЕС застрашително намаляват
Годината
е
2020,
а
рибната
промишленост
процъфтява. Безогледният и прекомерен риболов е част от
миналото. Популациите от риба в Европа са възвърнали
нормалните си нива, а младите хора от крайбрежните райони
отново смятат риболова за добър начин за изкарване на
прехраната. Така започва неотдавнашният доклад на ЕС за
бъдещето на рибарството в Европа. Както бързо става ясно
обаче, тази картина далеч не отговаря на действителността.
За да се превърне тя в реалност, ЕС трябва да промени своята политика. Докладът е
първата стъпка към един – надяваме се – радикално нов подход. През идните месеци
Комисията ще потърси съвет от всички, които се интересуват живо от тази индустрия, за
да подготви нов план. За повече информация натиснете ТУК
¾

¾

Европейската комисия приветства приемането на пакет от документи във
връзка с изменението на климата и енергетиката - 23.04.2009 г.

Европейската
комисия
приветства
пакета
официалното
приемане
на
от
документи във връзка с изменението на
климата
и
енергетиката,
както
и
на
нормативните изисквания за намаляване на
емисиите на CO2 от нови автомобили и при
производството
на
транспортни
горива.
през
миналата
Съгласуваните
декември
година мерки поставят Европа категорично на
пътя към постигането на икономика с ниска
въглеродна интензивност и подобряване на
енергийната сигурност. В пакета от документи
са формулирани правно обвързващи цели –
за намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % под количествата от 1990 г. и за
увеличение на дела на възобновяемата енергия до 20 %, като и двете посочени цели
следва да бъдат постигнати до 2020 г. Също така, пакетът от документи ще допринесе и
за реализиране на целта на ЕС за подобряване с 20 % на енергийната ефективност в
рамките на посочения период. Тези документи превръщат Европа в първия регион в
света, в който се въвеждат такива значителни и правно обвързващи цели във връзка с
изменението на климата и енергетиката. Те представляват важен принос за постигането
на амбициозно международно споразумение на Конференцията на ООН по изменението
на климата, която предстои да се проведе през месец декември. За повече информация
натиснете ТУК

Предстоящи събития в европейските институции
Предстоящи събития в Европейския парламент
Следващото пленарно заседание ще се проведе на 4 май 2009 г. в Страсбург.
Проектът на дневен ред за месечната сесия е на разположение.
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Годишен график на заседанията на ЕП през 2009 г.
Информация за сесиите на ЕП
Справка за заседанията на ЕП

Предстоящи събития в Съвета
понеделник и вторник, 27 и 28 април 2009 г.
На 27 и 28 април ще бъде проведено заседание на Съвета по общи въпроси и
външни отношения, на което ще бъдат обсъдени редица въпроси. На своето заседание,
посветено на общи въпроси, Съветът ще обсъди състоянието на преговорите за
присъединяване на Хърватия, подготовката на срещата на върха относно заетостта и
срещата на върха относно Южният коридор, които ще се проведат в Прага на 7 и 8 май.
Що се отнася до заседанието, посветено на външните отношения, Съветът ще
изслуша представеното от Комисията Съобщение и доклад за напредъка относно
Европейската политика на съседство и се очаква да бъдат дискутирани последните
събития в Бирма/Мианмар. Предвидени са неформални срещи на държавните и
правителствени глави на държавите-членки на ЕС с президента на САЩ. Ще бъде
дискутиран мирният процес в Средния изток, като Съвета може да приеме заключения по
някои от тези въпроси, както и относно Иран.
За повече информация натиснете ТУК
9 май 2009 г.
Ден на отворените врати
На 9 май 2009 г. Съветът на Европейския съюз, заедно
с другите институции на ЕС, ще проведе своя ежегоден Ден на
отворените врати. Само няколко седмици преди изборите за
Европейски парламент Ви каним да дойдете и сами да видите
къде и как работи Съветът.
Вратите на седалището на Съвета (сградата „Justus
Lipsius“), разположено на адрес „Rue de la Loi/Wetstraat“ №
175 в Брюксел, ще бъдат отворени за посетители от 10,00 ч.
до 18,00 ч. Тази година Денят на
отворените врати съвпада с Деня на
Европа, който се чества всяка година и
отбелязва
годишнината
от
декларацията на Шуман от 1950 г.
За повече информация натиснете ТУК
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Книги от фонда на Европейския документационен център
Market observatory for energy - Report 2008
Енергийните позиции на Европа – Доклад за 2008 г.
ЕС 1427
Social protection and social inclusion 2008: EU indicators
Социална защита и социално включване за 2008 година: Индикатори
ЕС 1428
Understanding the Book of life
Издание за генетиката
ЕС 1429
Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009
Доклад за 2009 година относно Наука, Технология и Конкурентоспособност в ключовите
фигури
ЕС 1430
The priorities of the EESC during the Czech Presidency of the Council of the European Union January - June 2009
Приоритети на Европейския икономически и социален комитет по време на Чешкото
председателство на Съвета на ЕС - януари – юни 2009 година
ЕС 1431
Life and Europe's rivers
Реките в Европа – Опазване и подобряване на водните ресурси
ЕС 1432
Supporting Europe's neighbours in building capacity for environmental policy and action
Подкрепа на трети държави, съседни на Европа за укрепване в областта на политиката за
околна среда
ЕС 1433
PV STATUS REPORT – 2008
Доклад на Европейската комисия за енергийното бъдеще
ЕС 1434
European Competitiveness Report – 2008
Доклад на ЕС за конкурентоспособността за 2008 година
ЕС 1435
Climate for a transport change
Транспортни промени в ЕС
ЕС 1436
Effectiveness of environmental taxes and charges for managing sand, gravel and rock
extraction in selected EU countries
Ефективност на данъците свързани с екологията
ЕС 1437
Sustainable consumption and production in South East Europe and Eastern Europe, Caucasus
and Central Asia
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Устойчиво потребление и продукция в Югоизточна Европа, Източна Европа, Кавказ и
Централна Азия
ЕС 1438
The pan - European environment: glimpses into an uncertain future
Издание за околната среда за 2007 година
ЕС 1439
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe – 2007
Емисиите на парникови газове и проектите на Европа за 2007 година
ЕС 1440
Energy and environment report – 2008
Доклад за енергията и околната среда
ЕС 1441
Women in European politics - time for action
Жените в политиките на Европа
ЕС 1442
Report on Competition Policy – 2007
Доклод за политиката на конкуренция за 2007 година
ЕС 1443
Manual for gender mainstreaming
Ръководство за равенство между половете
ЕС 1444
CEDEFOP:Study visits catalogue - 2009/10
на визитите и обученията на
Каталог
професионалното обучение за 2009/10 година
ЕС 1446

Европейския

център

за

развитие

на

CEDEFOP:Terminology of European education
Терминология на Европейския център за развитие на професионалното обучение
ЕС 1448
Corps diplomatique accrédite auprès des Communautés européennes et représentations
auprès de la Commission: Vade-mecum a l'usage du corps diplomatique/ UE, Commission
européenne
Дипломатически представителства, акредитирани в Европейския съюз и представители в
Европейската комисия. Справочник м. декември 2008 година
ЕС 1450
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