
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

13 – 17.12.2010

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 14.12.2010г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание Комисията прие Зелена книга „Намаляване на 
бюрокрацията за граждани – насърчаването на свободното движение на 
административни документи и признаването на удостоверения за 
гражданско състояние”

Новини от Европейската комис  ия, 13.12.2010г. – 16.11.2011г. (  EN  )  

СЪВЕТ НА ЕС

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

Съвет по селско стопа  нство и рибарство, 13.12.2010г. – съобщение до пресата (  EN  )  

Съвет по външни отношения, 13.12.2010г.   – съобщение до пресата (  EN  )  

Съвет по общи въпроси, 14.12.2010г.   – съобщение до пресата (  EN  )  

Съветът прие заключения относно политиката на разширяване и 
процеса на стабилизация и асоцииране на Западните Балкани. 
Министрите потвърдиха споразумението, постигнато с парламента и 
Комисията на 30.11. относно проекта на регламент за Европейска 
гражданска инициатива. 

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

Европейски съвет, 16 – 17.12.2010г.

Отново в центъра на вниманието на Eвропейския съвет ще бъде 
икономическата политика. В съответствие със заключенията си от 
октомври 2010 г. Европейският съвет ще вземе решение относно 
структурата на постоянен механизъм за действие при кризи, който 
да бъде създаден от държавите-членки с цел запазване на финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло, както и за ограничено изменение на 
Договора, необходимо за създаването на такъв механизъм; ще проследи 
напредъка в Съвета по законодателните предложения на Комисията,  
включително относно начина, по който въздействието на пенсионната 
реформа е отчетено в изпълнението на Пакта за стабилност и растеж.

Информационна бележка

 Европейски съвет, 28-29.10.2010г. – заключения  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/BG/ec/117508.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118508.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/BG/ec/117508.pdf
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/genaff/118465.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/118495.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/118456.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/118455.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/118203.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/10/40&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/economy/101214_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/101214_bg.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/101214_bg.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2010/EN/10060-2010-1940-EN-3-0.Pdf


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Пленарно заседание, 13 – 16.12.2010г.

Акценти от заседанията

- Европейска гражданска инициатива – гласуване в пленарно заседание 

- Бюджет 2011 – гласуване в пленарно заседание 

- Икономическа политика – Европейският съвет и постоянният кризисен 
механизъм за Еврозоната

- Трафик на хора – по-строги наказания и по-добра защита на жертвите 

- Основни права – обсъждане на годишен доклад за основните права в ЕС през 
2009г.

- Климатични промени – обсъждане на резултатите от срещата в Канкун

Дневен ред

Следете дебатите във видеоканала на ЕП

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 15.12.2010г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 15.12.2010г.

• България и ЕС

Правителството одобри позицията на българската страна за участие в редовното 
заседание на Европейския съвет

Министерски съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на 
Съвета на министрите по околна среда на ЕС

Правителството се запозна с доклад за неформална среща на европейските 
министри, отговарящи за икономическото и социалното сближаване

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседание на Съвета 
по образование, младеж, култура и спорт

Правителството одобри Споразумение за сътрудничество при реализацията на 
дейности в рамките на Трансевропейската транспортна мрежа

Споразуменията, постигнати в резултат на медиация, ще се признават в останалите 
държави-членки на ЕС след одобрение от съд

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1765&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1765&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1755&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1755&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1771&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1771&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1781&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1781&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1759&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1759&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1770&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1770&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=69&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/wps-europarl-internet/frd/live/live-program;jsessionid=1C64563DFCEBD7FB8A3CAD4251541B57?language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20101213&secondRef=0&format=PDF&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0344+0+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0344+0+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/818/818485/818485bg.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/10/st12/st12345.bg10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20101215IPR10188/html/%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2011
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20101215IPR10190/html/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-106348-001-01-01-901-20101203FCS06328-01-01-2006-2006/default_p001c001_bg.htm


Разширява се кръгът на допустимите за финансиране разходи по ОП „Техническа 
помощ”

Правителството прие изменения в методологията за определяне на финансови 
корекции спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми

Правителството отпуска до 3.8 млн. лв. за окончателни плащания по проекти, 
изпълнявани от МОМН

• Законодателни инициативи

• Други

Правителството прие промени в три наредби с цел да се облекчи процедурата по 
внедряването на електронни административни услуги

Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична п  рограма за работата на Народното събрание  

Акценти:

15.12., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 
Обобщен анализ от министъра по управление на средствата от Европейския съюз за 
степента на изпълнение на Индикативните годишни работни програми за 
2010 г. и по седемте Оперативни програми; Оценка от председателя на 
Сметната палата и изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция «Одит на 
средствата от Европейския съюз» за цялостната ефективност на 
функциониращите системи за управление и контрол на европейските 
средства в Република България.

15,16.12., Комисия по правни въпроси - Обсъждане на работен доклад за второ 
гласуване на общ законопроект (№ 053-03-169/29.10.2010) на приетите на 
първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за 
съдебната власт

http://www.parliament.bg/?page=calendar&lng=bg
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1793&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1793&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1767&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1767&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1788&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1788&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1769&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1769&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1768&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1768&g=

