
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

15 – 19.11.2010

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 17.11.2010г. – дневен ред (EN)  

На  редовното  си  заседание  Комисията  прие  две  съобщения  –  за  
приоритетите  в  енергийната  инфраструктура и  общата 
селскостопанска политика в рамките на стратегията Европа 2020.

Новини от Европейската комисия – 01 – 21.11.2010г. (ЕN)

СЪВЕТ НА ЕС

Основни теми в заседанията на Съвета –   08 - 21.11.2010г. (  EN  )  

Съвет  по  ик  ономически  и  парични  въпроси  (бюджет),  15.11.2010г.,   
продължение – съобщение до пресата (  EN  )  

Въпреки  значителен  прогрес  и  сближаване  на  позициите  относно 
бюджета  на  ЕС  за  2011г.,  в  рамките  на  помирителния  комитет  
Парламентът и Съветът не можаха да достигнат до споразумение относно 
преговорния пакет. Какви биха били последиците?

Съвет  по  икономически  и  парични  въпроси,  17.11.2010г.   –  информационна   
бележка (EN)

Съветът  прие  без  дискусия  законодателни  текстове  относно  
Европейската  рамка  за  финансов  надзор,  които  да  направят 
възможно създаването от 01.01.2011г. на Европейски борд за системен  
риск и три надзорни органа – за банките, застрахователните дружества и  
ценните  книжа.  Пенсиите,  климатичните  промени,  националните 
статистики за състоянието на публичните финанси и ДДС върху  
финансовите услуги също бяха сред точките от дневния ред.

Съвет  по  образование,  младеж  и  култура,  18.11.2010г.   –  информационна   
бележка (EN)

Съветът ще приеме четиригодишна работна програма в областта на 
културата,  както  и  политически  приоритети  за  европейско 
сътрудничество  в  областта  на  професионалното  образование за 
периода  до  2020.  Министрите  ще  обсъдят  ролята  на  образованието  в 
борбата с бедността и социалното изключване. 

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

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Парламентарни комисии

Акценти

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://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15448.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15448.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15472.en10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15472.en10.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/117718.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/117718.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/117706.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/117706.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/585&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/117724.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/117724.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/117537.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/35&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2010/EN/10060-2010-1936-EN-3-0.Pdf


15.11., Комисия по бюджетен контрол - Изследване на тема "Финансиране на 
неправителствени организации (НПО) от бюджета на ЕС" – представяне на 
изследването и размяна на мнения

18.11., Комисия по земеделие и развитие на селските райони - Представяне от члена 
на Комисията Dacian Ciolos на Съобщението относно общата селскостопанска 
политика (ОСП) към 2020 г.: посрещане на бъдещите предизвикателства, 
свързани с продоволствието, природните ресурси и територията

18.11., Комисия по бюджети - Позиция на ЕП по проектобюджет 2011, изменен 
от Съвета

18.11., Комисия по бюджети - Многогодишна финансова рамка 2007 - 2013

 Приети текстове от пленарното заседание на ЕП, 10 – 11.11.2010г.

- Демографски предизвикателства и солидарност между поколенията  

- Партньорства за целите на иновациите  

 Следваща пленарна сесия – 22.11.2010г.

ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Календар на събитията, м. ное  мври (ЕN)  

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Календар на съб  итията, м. ноември (BG)  

   

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Дневе  н ред на заседанието на МС на 17.11.2010г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 17.11.2010г.

• България и ЕС

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовно 
заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на 
ЕКОФИН

Министерският съвет прие промени в нормативни актове, в областта на отпускането 
на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми и верифицирането на 
разходи по одобрени проекти

Правителството прие Наредба за опазване на околната среда в морските води

• Законодателни инициативи

Правителството оттегля от Народното събрание проекта за промени в Закона за 
местните данъци и такси

Правителството прие Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския 
закон

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1644&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1644&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1645&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1645&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1646&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1638&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1638&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1638&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1639&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1639&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1651&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1651&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=65&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=4
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0398+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0400+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-430.870+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-445.756+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/5_study_/5_study_en.pdf


• Други

Правителството пренасочва неусвоени средства от бюджета за изграждането на 
екологични обекти

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична п  рограма за работата на Народното събрание  

Акценти:

17.11., Пленарно заседание:

- Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване

- Първо четене на проекта за Изборен кодекс

http://www.parliament.bg/?page=calendar&lng=bg
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1640&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1640&g=

