ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ
10 – 14.01.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Заседание на Комисията, 11.01.2011г. – дневен ред (EN)
На редовното си заседание Комисията прие предложение за решение на
Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите-членки.
Представено бе съобщението на Комисията до Европейския парламент и
Съвета „Годишно изследване на растежа: към изчерпателен отговор на
кризата“.
Новини от Европейската комисия – 07.01. – 14.02.2011г.
СЪВЕТ НА ЕС
Основни теми от заседанията на Съвета, 10-23.01.2011г.
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Парламентарни комисии
Проекти на дневен ред
Акценти
10.01., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Единна
процедура за кандидатстване за пребиваване и работа
10.01., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на
международна закрила в държавите-членки (преработена) – разглеждане на
проектодоклада
10.01., Комисия по икономически и парични въпроси - Бъдеща европейска
политика в областта на международните инвестиции – разглеждане на
проектостановището
13.01., Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Политическите
предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз
след 2013 г. – разглеждане на проектостановището
ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ
Календар на събитията, м. януари (ЕN)

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ
Календар на събитията, м. януари (BG)

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Дневен ред на заседанието на МС на 12.01.2011г.
Избрани решения от заседанието на МС, 12.01.2011г.
•

България и ЕС

Одобрена е годишната програма за участието на България в процеса на вземане на
решения в ЕС
Одобрен е планът за действие с мерките, произтичащи от членството на България в
ЕС
Правителството се запозна с резултатите от заседание на Съвета на ЕС по транспорт,
телекомуникации и енергетика
Правителството одобри българската позиция за неформална среща на министрите по
заетостта
Одобрена е българската позиция за заседание на ЕКОФИН

•

Законодателни инициативи

Законови промени въвеждат нова командна структура на Българската армия
Правилникът за прилагане на Закона за МВР е синхронизиран с последните промени
в закона
Повишаване на пътната безопасност е целта на предлагани от правителството
промени в Закона за пътищата
•

Други

България и Хърватия ще насърчават сътрудничеството в културата
Правителството предлага за ратификация промяната на координационното звено по
Норвежката програма
Месечните добавки за деца с трайни увреждания ще се отпускат с настъпването на
инвалидността
Заместник-министър Гергана Павлова е определена за председател на Надзорния
съвет на НЗОК
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Седмична програма за работата на Народното събрание
Акценти:
13/01, Комисия по регионална политика и местно самоуправление - Представяне и
обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
общинските бюджети, № 054-01-102, внесен от Л. Татарски, Г. Икономов и Атанас
Камбитов.
13/01, Комисия по бюджет и финанси - Представяне и обсъждане на решение за
приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, №
002-03-18, внесен от Министерски съвет на 10.12.2010

