
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

29.11. – 03.12.2010

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 01.12.2010г. – дневен ред (EN)  

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 селско стопанство и рибарство, 29.11.2010г. – съобщение до пресата (EN)

Министрите размениха мнения относно съобщението “ОСП след 2013г.”

Съвет по правосъдие и вътрешни работи,   02 – 03.12.2010г.  – информационна   
бележка (  EN  )  

В четвъртък Съветът ще изслуша доклад от белгийското председателство 
по въпросите на убежището и миграционната политика. Комисията ще 
представи своето съобщение относно стратегията на ЕС за вътрешна 
сигурност, а Председателството ще информира Съвета относно проведени 
наскоро срещи с Русия и Западните Балкани по въпросите на 
пространството на свобода, сигурност и справедливост. Министрите на 
вътрешните работи ще приемат заключения относно борбата с 
престъпления, свързани с кражба на самоличност. 

В петък министрите на правосъдието ще приемат общи правила 
приложими при развод и законна раздяла (това е първият случай на 
засилено сътрудничество в историята на ЕС, в което участват 14 държави-
членки). 

Преди сесията на Съвета в понеделник смесената комисия (ЕС + 
Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария) ще обсъдят напредъка в 
изграждането на Шенгенската информационна система (ШИС II), както и 
мерки за подобряване на защитата на външните граници и борба с 
незаконната имиграция.

Съвет по транспорт, тел  екомуникации и енергетика, 02.12.2010г. – дневен ред (  EN  )  

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

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Парламентарни комисии

Проекти на дневен ред

Акценти

29,30.11., Комисия по конституционни въпроси – Гражданска инициатива

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BIM-PRESS%2B20101129IPR02708%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftAgendas.do?language=BG
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/trans/118071.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/118100.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/118100.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/118091.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/transparency/regdoc/rep/10060/2010/EN/10060-2010-1938-EN-3-0.Pdf


29.11., Комисия по околна среда, безопасност на храните и обществено здраве – 
Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС – разглеждане 
на проектодоклада

30.11., Комисия по конституционни въпроси – Публичен достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията – приемане на 
проектостановището

30.11., Комисия по регионално развитие – Европейска стратегия за Черно море – 
приемане на проектостановището; Размяна на мнения с ЕК относно съобщението 
„Приносът на Европейката политика за сближаване за интелигентен растеж”

30.11., Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите – гарантиране на 
независимостта на оценките на въздействието – приемане на 
проектостановището

01.12., Комисия по култура и образование – 2012 – Европейска година на 
активния живот на възрастните хора - обсъждане на проектостановището

01.12., Комисия по бюджети – позиция на Парламента относно новия 
проектобюджет за 2011г.; Многогодишна финансова рамка 2007-2013

Публични изслушвания

29.11., Комисия по политически предизвикателства – Ролята на бюджета на ЕС при 
постигането на целите на стратегията Европа 2020

Програма

30.11. – 01.12., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 
Изслушване относно стратегията на ЕС за интеграцията на ромите

Програма 

Проекто  доклад относно стратегията на ЕС за интеграцията на ромите  

30.11., Комисия по правата на човека – размяна на мнения за Западните Балкани 
(в отговор на доклада на Комисията за напредъка), включително проблеми, свързани 
с ромските малцинства 

Програма

Документ на Комисията: Стратегия за разширяването и основни предизвикателства 
2009-2010

Хърватска – защита на правата на ромите

Сърбия – информация за бежанците в Сърбия

Сърбия – План за действие относно Стратегията за подобряване на положението на 
ромите

Сърбия – Стратегия за подобряване на положението на ромите

Босна и Херцеговина – информация за ромите

Босна и Херцеговина – Универсален периодичен преглед на състоянието на 
човешките права, 2009г.

Черна гора – доклад за състоянието на ромите в Черна гора

01.12., Комисия по регионално развитие – Ролята на градовете в политиката за 
сближаване

Програма  

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101122ATT96931/20101122ATT96931EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101124ATT00195/20101124ATT00195EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101124ATT00209/20101124ATT00209EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101124ATT00209/20101124ATT00209EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101124ATT00197/20101124ATT00197EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101126ATT01553/20101126ATT01553EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101126ATT01548/20101126ATT01548EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101126ATT01548/20101126ATT01548EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101124ATT00193/20101124ATT00193EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101124ATT00191/20101124ATT00191EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101124ATT00128/20101124ATT00128EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101124ATT00128/20101124ATT00128EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101123ATT98108/20101123ATT98108EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101130ATT03148/20101130ATT03148EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101130ATT03092/20101130ATT03092EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0133_/com_com(2010)0133_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101122ATT97788/20101122ATT97788EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0248+0+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/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-445.756+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-452.767+01+DOC+PDF+V0//EN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0462_/com_com(2010)0462_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0462_/com_com(2010)0462_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/pa/831/831783/831783bg.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-450.846+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-441.265+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-452.571+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG


 Приети текстове от пленарното заседание на ЕП, 22 – 25.11.2010г.

- Годишен доклад на ЕЦБ за 2009 г.  

- Аспекти от Плана за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм,   
свързани с гражданското, търговското, семейното и международното частно 
право

- Бюджет за 2011 г.  

- Годишен доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2009 г.  

- 26-ти годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на   
Европейския съюз (2008 г.)

- Разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката (2011  ‐  
2020 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 01.12.2010г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 01.12.2010г.

• България и ЕС

Одобрена е българската позиция за Съвет по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси

Одобрена е българската позиция за среща на министрите от ЕС, отговорни за 
професионалното образование

Съвет ПВР ще обсъжда българската инициатива за европейска заповед за 
разследване в наказателноправната област

ЕКОФИН ще обсъжда административното сътрудничество в областта на данъчното 
облагане

България ще запознае енергийните министри от ЕС с дискусиите на проведената в 
София енергийна конференция за ЮИЕ

• Законодателни инициативи

Министерският съвет прие проект на закон за установяване на трудов и 
осигурителен стаж по съдебен ред

• Други

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1695&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1695&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1705&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1705&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1704&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1704&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1702&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1702&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1694&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1694&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1693&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1693&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=67&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://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0441+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0441+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0437+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0437+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0435+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0433+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0426+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0426+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0426+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0418+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG


Правителството одобри издигането на кандидатурата на страната ни за длъжността 
Председател на Дунавската комисия

Правителството одобри проект на българо-испанска програма за сътрудничество в 
областта на образованието, младежта и културата

Правителството прие отчет за изпълнението на Плана за действие за намаляване на 
административната тежест

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична п  рограма за работата на Народното събрание  

Акценти:

30.11., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 
Четвърто заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Тема: „Европейската 
гражданска инициатива – нова възможност за гражданите след Лисабон“. 
Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове, г-жа Моника Панайотова ще запознае членовете на Съвета с новата 
възможност за гражданско участие в законотворческия процес на ниво ЕС, 
предвидена с Договора от Лисабон. 
В заседанието ще участват г-жа Зинаида Златанова, ръководител на 
Представителството на Европейската Комисия и г-жа Виолета Станичич – 
ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България, 
представители на МВнР, посланици.

Бюлетин „   Евровести   ”   ,   бр. 37, 08.11.2010г.  

http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/buletin_EVROVESTI_37.pdf
http://www.parliament.bg/?page=calendar&lng=bg
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1713&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1713&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1706&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1706&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1708&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1708&g=

