
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

22 – 26.11.2010

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 23.11.2010г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание Комисията обсъди бюджет 2011, резултатите 
от срещите на върха с НАТО, САЩ и Украйна и прие две съобщения: 
Първи  впечатления  от  Европейския  доброволчески  корпус     за   
хуманитарна помощ и Програма за нови умения и работни места.

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

СЪВЕТ НА ЕС

Основни теми в заседанията на Съвета  , 22.11. – 05.12.2010г. – (  EN  )  

Съвет по общи въпроси  , 22.11.2010г. – съобщение до пресата (EN)  

Съветът  обсъди  подготовката  за  декемврийското  заседание  на 
Европейския  съвет,  както  и  годишната  работна  програма  на 
Комисията за 2011г. 

Съвет по външни отношения  , 22.11.2010г. – съобщение до пресата (  EN  )  

Сред обсъжданите от Съвета теми бяха предстоящите срещи на високо 
равнище  с  Африка,  Русия  и  Индия,  срещата  с  ОССЕ,  както  и 
отношенията на ЕС със стратегическите партньори.

Съвет по земеделие и рибарство, 23.11.2010г.   – дневен ред (EN)  

Най-важна тема от дневния ред е съобщението от Комисията „ОСП след 
2013г.”

Съвет по   конкурентоспособност, 25.11.2010г. – дневен ред (EN)  

Съветът ще обсъди следните теми: инициативата в рамките на стратегията  
Европа  2020  „Интегрирана  индустриална  политика  за  ерата  на 
глобализацията” – съобщение от Комисията и работен документ относно 
политиките  на  държавите-членки  за  насърчаване  на 
конкурентоспособността; инициативата  „Съюз за иновации” – размяна 
на  мнения  и  заключения  на  Съвета;  европейската  космическа 
политика;  междинна  оценка  на  7-мата  рамкова  програма  за 
изследвания и развойни дейности.

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

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Пленарно заседание, 22 – 25.11.2010г.

Акценти   от заседанията  

http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-94348-001-01-01-901-20101112FCS94327-01-01-2006-2006/default_p001c001_bg.htm
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://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/esp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/esp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/files/member_states_competitiveness_performance_and_policies_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/files/communication_on_industrial_policy_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/117906.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/117950.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/117948.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2011_bg.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2011_bg.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/117939.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/117870.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/37&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=bg
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1543&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1543&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2010/EN/10060-2010-1937-EN-3-0.Pdf


- Бюджет 2011г. – дебат с Баросо и белгийското председателство

- Работна програма на ЕК за 2011г. – депутатите ще обсъдят стратегическите 
приоритети на Комисията

- Енергетика – разискване на доклад относно изработване на нова стратегия за 
Европа в областта на енергетиката 2011-2020г.

- Европейски омбудсман – доклад на Мария Неделчева относно работата на 
Европейския омбудсман за 2009г.

- ЕЦБ – разискване на доклад за работата на ЕЦБ през 2009г. 

- ЕС - Грузия – обръщение на президента Саакашвили

- ЕС – Украйна – състояние на демокрацията в Украйна

Дневен ред

Следете дебатите във видеоканала на ЕП

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 24.11.2010г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 24.11.2010г.

• България и ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за заседание на Съвета на ЕС по 
земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на България за участие в 3049-ото заседание на Съвета 
по конкурентоспособност

Основните заплати на служителите, управляващи финансовата помощ от ЕС, ще 
могат да се изплащат от ОП „Техническа помощ”

• Законодателни инициативи

Правителството предлага промени в Закона за информиране и консултиране с 
работниците и служителите в многонационални предприятия

• Други

С изпълнението на пет проекта ще бъде реализирана Националната стратегия за 
деинституционализация на децата в България

Правителството осигури допълнителни средства за нормалното функциониране на 
системата на културата

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1688&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1688&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1672&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1672&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1671&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1671&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1668&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1668&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1685&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1685&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1666&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1666&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=66&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/wps-europarl-internet/frd/live/live-program?language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20101122&secondRef=0&format=PDF&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0314+0+DOC+PDF+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0275+0+DOC+PDF+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0313+0+DOC+PDF+V0//BG
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2011_bg.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/cwp2011_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-94348-001-01-01-901-20101112FCS94327-01-01-2006-2006/default_p001c008_bg.htm


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична п  рограма за работата на Народното събрание  

Акценти:

24.11., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 
Изслушване на информация от представители на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството по: Оперативна програма «Регионално развитие 
2007-2013 г.»; Програмите за териториално сътрудничество 2007-2013 г.; 
Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в сектор «Околна 
среда», управлявани от страна на МРРБ.

24.11., Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм - Представяне, 
обсъждане и приемане 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 група народни 
представители на 16 ноември 2010 г. -- за първо четене.

25.11., Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна 
етика - Изслушване на Комисията за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност по основни моменти и очаквани ползи за обществото в Проекта 
на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност или друга незаконна дейност

http://www.parliament.bg/?page=calendar&lng=bg

