
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

06 – 10.12.2010

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 08.12.2010г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание на 08.12. Европейската комисия прие 
съобщение относно стратегията на ЕС за Дунавския регион. На 
09.12. Комисар Hahn представи съобщението по време на 
пресконференция в Брюксел.

Новини от Европейската комисия, 22.11. – 12.12.2010г. (  EN  )  

СЪВЕТ НА ЕС

Основни теми в заседанията на Съвета  , 06 – 19.12.2010г. – (  EN  )  

Съвет по   заетост, социална политика, здраве и потребителски въпроси, 06.12.2010г.   
– съобщение до пресата (EN)

Съветът обсъди проекта на директива за отпуската по майчинство за 
първи път след приемането на позицията на ЕП на първо четене през 
октомври. Министрите приеха заключения относно прилагането на 
стратегията за равенство между мъжете и жените и борбата срещу 
разликите в заплащането. Министрите обсъдиха политиките за 
заетост в рамките на стратегията Европа 2020 и Европейския 
семестър и приеха две становища. Съветът проведе дебат за бъдещето 
на пенсионните системи и прие заключения относно адекватни и 
устойчиви пенсии. Прието бе проекторешение, обявяващо 2012 за 
Европейска година на активния живот на възрастните хора.

Съвет по   икономически и парични въпроси, 07.12.2010г. – съобщение до пресата   
(EN)

Съветът взе решение за отпускане на финансова помощ за Ирландия. 
Бе одобрен и проект на директива, целяща засилването на 
административното сътрудничество между държавите-членки в областта 
на данъчното облагане и мерки за предотвратяване на данъчни 
измами.

Съвет по външни отношения, 09.12.2010г.   – информационна бележка (  EN  )  

Очаква се министрите на отбраната да приемат заключения относно 
развитието и споделянето на военни способности, 
сътрудничеството между ЕС и НАТО и потенциала на Лисабонския 
договор.

Съвет по конкурентоспособност, 10.12.2010г.

За повече информация: 
http://www.consilium.europa.eu/App/TransparencyCouncil/default.aspx?
lang=bg&cmsid=1119 

http://www.consilium.europa.eu/App/TransparencyCouncil/default.aspx?lang=bg&cmsid=1119
http://www.consilium.europa.eu/App/TransparencyCouncil/default.aspx?lang=bg&cmsid=1119
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/118300.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/118290.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/118290.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16511.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16513.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16881.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16880.en10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20101020IPR88388
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/118254.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/118254.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/118203.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/37&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1687&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/documents/communication/com2010_715_danube_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2010/EN/10060-2010-1939-EN-3-0.Pdf


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Парламентарни комисии

Проекти на дневен ред

Акценти

09.12., Комисия по регионално развитие - Размяна на мнения с
Johannes Hahn, член на Комисията, отговарящ за регионалната политика,
относно последните развития във връзка с политиката на сближаване

09.12., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 
Стратегията на ЕС за интеграцията на ромите – обсъждане на проектодоклада; 
Право на информация при наказателни производства

09.12., Комисия по външни работи - Предложение за резолюция относно доклада за 
напредъка на Турция през 2010 г.

 Следваща пленарна сесия – 13.12.2010г.

ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Календар на събитията, м. дек  ември (ЕN)  

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Календар на съб  итията, м. декември (BG)  

   

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Дневе  н ред на заседанието на МС на 08.12.2010г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 08.12.2010г.

• България и ЕС

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на 
Европейския съюз по земеделие и рибарство този месец в Брюксел

Министерският съвет одобри позицията на България за заседанието на Съвета на 
Европейския съюз по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от проведеното в Люксембург на 26 октомври 
заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Правителството прие Наредба за условията и реда за работа на координаторите на 
Информационната система на вътрешния пазар

България и Румъния ще подадат съвместно искане по ДДС Директивата на ЕО

• Законодателни инициативи

Правителството одобри предложения за промени в Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1723&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1723&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1738&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1729&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1729&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1744&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1744&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1740&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1740&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1717&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1717&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=68&g=
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=calendar&showEmptyDate=0&IncludeBody=0&calendarTitle=ALLEVENTS&id=dca07abe-5775-4717-997f-995a7c5766af&sm=dca07abe-5775-4717-997f-995a7c5766af
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities&t=5
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/tr_rapport_2010_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0392_/com_com(2010)0392_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/840/840832/840832en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/conclu_5cr_part1_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftAgendas.do?language=BG


Правителството прие промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя

• Други

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за 
насърчаване на заетостта

Правителството гласува преразпределяне на средствата по бюджета на МРРБ за тази 
година за финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение

Министерският съвет прие Концепция за по-добро здравеопазване на България

Министерският съвет одобри нов модел за финансиране на болничната помощ

Правителството прие Стратегия за национална сигурност на Република България

Правителството предлага на Народното събрание да приеме Национална стратегия 
за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2020 г.

Правителството ще дари 159 553 лева за инициативата „Великолепната шесторка”

Министерският съвет отпуска допълнително 300 000 лева на висши училища по 
изкуства

Министерският съвет прие отчет за изпълнението на Първия национален план за 
действие по енергийна ефективност за 2009-та година

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична п  рограма за работата на Народното събрание  

Акценти:

07.12., Комисия по правни въпроси - Обсъждане на работен доклад за второ 
гласуване на Проект на Изборен кодекс, № 054-01-87, внесен от ИСКРА 
ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА и група народни представители на 04.11.2010 г. 
(продължение)

08.12., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 
Изслушване на информация от представители на Министерството на финансите и 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по: Оперативна програма 
«Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 
г.»; Оперативна програма «Административен капацитет 2007-2013 г.»; 
Преходен финансов инструмент; Програма ФАР

09.12., Комисия по регионална политика и местно самоуправление - Обсъждане на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на 
населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., № 054-
01-92, внесен от Красимир Ципов и гр. нар. представители (за второ гласуване).

09.12., Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна 
етика - Изслушване на народните представители присъствали, според 
телевизионни репортажи на „БТВ” и публикации във вестник „168 часа”, в 
организирано събитие на 1 декември 2010 г. в гр.София, проведено по време на 
пленарно заседание на Народното събрание

След последното обновяване на интернет страницата на Парламента,  
бюлетин „ Евровести ” вече не се публикува. 
За контакти с отдел „Европейско право”: eubulletin@parliament.bg 

mailto:eubulletin@parliament.bg
http://www.parliament.bg/?page=calendar&lng=bg
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1753&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1753&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1751&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1751&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1715&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1724&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1724&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1739&g=
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http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1736&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1719&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1719&g=
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