
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

17 – 21.01.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 18.01.2011г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание Комисията прие междинна оценка на 
европейските програми за сателитна навигация и съобщение относно 
бъдещето развитие на политиката в областта на спорта.

Новини от Европейската комис  ия – 14.01. – 11.02.2011г.  

СЪВЕТ НА ЕС

Основни теми от заседанията на Съвета, 10-23.01.2011г.

Съвет по икомонически и парични въпроси, 18.01.2011г. – съобщение до пресата 
(  EN  )  

Съветът обсъди годишното изследване за растежа 2011 на Европейската 
комисия в контекста на Европейския семестър, както и националните 
планове за реформи на държавите-членки. Бе обсъдено и заседанието 
на Европейския съвет през декември в частта му относно засилването 
на икономическото управление в ЕС и създаването на нов механизъм за 
гарантиране на стабилността в еврозоната. Икономическото управление 
бе определено като ключов приоритет за унгарското 
представителство, което представи своята работна програма пред 
Съвета. Представителстовото изрази амбицията си да постиге 
споразумение по шест законодателни инициативи в областта на 
икономическото управление до края на март.

Съвет по околна среда, 20.01.2011г., съобщение до пресата (  EN  )  

Съветът одобри споразумение с Европейския парламент относно 
стандарите за въглеродни емисии за леки фургони, постигна 
политическо решение за нови правила относно контрола на 
пестицидите, както и обсъди предложения за това да се разреши на 
държавите-членки да ограничават култивирането на ГМО на тяхна 
територия. 

 Съвет по общи въпроси, 14.01.2011г. – съобщение до пресата (  EN  )  

Съветът прие заключения относно политиката за разширяване на ЕС и 
процесите  на  стабилизация и  асоцииране  на  Западните  Балкани. 
Министрите освен това приеха заключения за засилване на  реакцията 
на  ЕС при кризи  и  ролята  на  гражданската  защита и  хуманитарната  
помощ. Съветът одобри  междуинституционалното  споразумение относно  
Европейската гражданска инициатива.

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/envir/118652.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st18/st18048.en10.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2011-01-annual-growth-survey_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/118888.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/118888.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/118723.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/2&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/43&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/42&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/42&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2011/EN/10060-2011-1944-EN-3-0.Pdf


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Пленарно заседание, 17 – 20.01.2011г.

Акценти   от заседанията  

- Представяне приоритетите на Унгарското председателство

- Здравеопазване – права на пациентите да ползват лечение в чужбина

- ЕС - Сърбия – обсъждане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране

- Беларус – налагане на санкции

- Правосъдие и вътрешни работи – международното осиновяване и защита 
на правата на родителите и интересите на децата

- Регионална политика - Стратегия на ЕС за Черно море

Дневен ред

Следете дебатите във видеоканала на ЕП

ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Календар на събитията, м. януа  ри (ЕN)  

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Календар на съб  итията, м. януари (BG)  

   

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Дневе  н ред на заседанието на МС на 19.01.2011г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 19.01.2011г.

• България и ЕС

Правителството направи технически промени в Плана за действие по Шенген

Изготвен е план за преодоляване на слабостите, посочени в писмото на 
Председателя на ЕК от 13.12.2010 г.

Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и 
рибарство

Министрите на правосъдието от ЕС ще обсъждат обучението на практикуващите 
юристи

• Законодателни инициативи

Правителството предлага промени в Закона за културното наследство

• Други

Правителството ще поиска вот на доверие от Народното събрание

Стартира бюджетната процедура за 2012 г.

Уреден е механизмът на изпращане на граждански специалисти в операции на 
международни организации 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1888&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1888&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1894&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1880&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1890&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1893&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1893&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1883&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1883&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1886&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1886&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1884&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=74&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&year=2011
http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20110117&secondRef=0&format=PDF&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-111426-010-01-03-901-20110110FCS11408-10-01-2011-2011/default_p001c001_bg.htm


Георги Лозанов става член на УС на Националния дарителски фонд „13 века 
България”

Преброяване 2011 е основен ангажимент на НСИ през тази година

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична програма за работата на Народното събрание

Акценти:

18.01. - Народното събрание бе домакин на обществено-политически форум на тема 
«Енергетика и добро управление: тенденции и политики”. Форумът бе 
организиран от Центъра за изследване на демокрацията с участието на министър 
Трайчо Трайков.

20.01., Комисия по бюджет и финанси - Представяне и обсъждане на законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети, № 054-01-
102, внесен от Любен Татарски, Георги Икономов и Атанас Камбитов на 14.12.2010 
год.

21.01., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 
Работна среща с българските представители в Европейския парламент, на 
която ще представят своите приоритети за 2011 г., евентуални планирани 
инициативи и възможностите за сътрудничество и взаимодействие с националния 
парламент.

http://www.parliament.bg/bg/calendar
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1895&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1896&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1896&g=

