
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

31.01 – 04.02.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 02.02.2011г. – дневен ред (EN)  

Новини от Европейската комис  ия – 28.01. – 03.03.2011г.  

СЪВЕТ НА ЕС

Основни т  еми от заседанията на Съвета, 31.01 - 13.02.2011г.  

Съвет по   общи въпроси, 31.01.2011г. – съобщение до пресата (  EN  )  

В подготовка за февруарската среща на Европейския съвет, който 
ще се съсредоточи върху въпросите на енергетиката и иновациите, 
Съветът прие заключения, призоваващи за завършването на вътрешния 
пазар за енергия, постигането на целите за енергийна ефективност и по-
голяма съгласуваност на външната енергийна политика на Съюза. Освен 
това Съветът информира Председателството за своята работна програма 
през настоящия мандат и по-специално плановете си за прилагане на 
Европейския семестър и въпроса за интеграцията на ромите. 

Съвет по външни отношения, 31  .01.2011г., съобщение до пресата (  EN  )  

Съветът  обсъди  последните  събития  в  Тунис и  Египет и  прие 
заключения, потвърждаващи подкрепата на ЕС за демократични реформи  
и  мирно  разрешаване  на  конфликта.  Приети  бяха  и  заключения,  
осъждащи резултатите от президентските избори в Беларус. 

 Европейски съвет, 04.02.2011г. 

И  нформационна бележка (EN)  

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Парламентарни комисии

Проекти на дневен ред

Акценти

31.01., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи -  
Създаване на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на 
достиженията на правото от Шенген, изложение на Комисията

31.01., Комисия по конституционни въпроси - Прилагане на Регламент (ЕО) № 
2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на 
европейско равнище – разглеждане на проектодоклада

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftAgendas.do?language=BG
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119073.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/119045.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/119037.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/118985.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/4&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2011/EN/10060-2011-1946-EN-3-0.Pdf


01.02., Комисия по земеделие и развитие на селските райони - Европа — водеща 
световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за 
европейския туризъм – разглеждане на проектостановището

01.02., Комисия по външни работи - Предложение за резолюция относно 
напредъка, осъществен от Република Турция през 2010 г. – разглеждане на 
проектопредложението за резолюция

01.02, Комисия по външни работи - Миграционни потоци, свързани с 
нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС – разглеждане на 
проектодоклада

01.02., Комисия по заетост и социални въпроси - Европейска година на активния 
живот на възрастните хора (2012 г.) – разглеждане на проектодоклада

01.02., Комисия по заетост и социални въпроси - За адекватни, устойчиви и 
сигурни европейски пенсионни системи – приемане на проектодоклада

03.02., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Проект за 
решение на Съвета относно пълното прилагане на разпоредбите на 
достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния – 
разглеждане на проектодоклада

Пленарно заседание, 02 – 03.01.2011г.

Акценти   от заседанията  

- Енергетика – дебат в подготовка за заседанието на Европейския съвет, 04.02.

- Екология – по-добро събиране и рециклиране на битова електроника

- Тунис – дебат за ситуацията в страната

Дневен ред

Следете дебатите във видеоканала на ЕП

 Приети текстове от предходната месечна сесия (17-20.01.)

- Правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи  

- Международното осиновяване в Европейския съюз  

- Споразумение между ЕО и Република Сърбия за стабилизиране и асоцииране  

- Стратегия на ЕС за Черно море  

 Граждански форум АГОРА (25 – 28.01.)  

ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Календар на събитията, м. февр  уари (ЕN)  

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Календар на съб  итията, м. февруари (BG)  

   

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/parliament/public/staticDisplay.do?language=BG&id=70
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0025+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0014+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0013+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0007+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
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=20110202&secondRef=0&format=PDF&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-112869-031-01-06-901-20110131FCS12843-31-01-2011-2011/default_p001c001_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cls/cons_cons(2010)14142_/cons_cons(2010)14142_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cls/cons_cons(2010)14142_/cons_cons(2010)14142_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cls/cons_cons(2010)14142_/cons_cons(2010)14142_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-452.558+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-454.625+01+DOC+PDF+V0//BG&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/afet/pr/854/854117/854117bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/re/836/836881/836881bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-452.908+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0352_/com_com(2010)0352_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0352_/com_com(2010)0352_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0352_/com_com(2010)0352_bg.pdf


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Дневе  н ред на заседанието на МС на 02.02.2011г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 02.02.2011г.

• България и ЕС

Европейският съвет ще обсъди бъдещата енергийна стратегия на Общността

Министри от ЕС ще дискутират развитието на трансевропейската транспортна мрежа

Прецизират се критериите за избор на кандидати за съдии в Съда на ЕС и в Общия 
съд

Правителството се запозна с дискусиите на проведената неформална среща на 
министрите по заетостта

• Законодателни инициативи

Нов закон ще стимулира производството и използването на енергия от възобновяеми 
източници

• Други

Правителството прие промени в пет наредби, свързани с измененията в Кодекса за 
социално осигуряване

Община Мъглиж ще разкрие център за настаняване от семеен тип в имот, 
предоставен от държавата

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична програма за работата на Народното събрание

Акценти:

31.01., пресконференция на българския евродепутат  Мария Неделчева и начало 
на Обществен дебат за Общата селскостопанска политика на Европейския 
съюз за педиода 2014 – 2020 г.

Бюлетин   „Евровести”   №3, 31.01.2011г.  

http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/20110201055938bulletin%20evrovesti_3_2011.pdf
http://www.mariya-nedelcheva.eu/page.php?id=592&sec_id=27&lang=bg
http://www.parliament.bg/bg/calendar
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1943&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1943&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1932&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1932&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1931&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1931&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1938&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1938&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1936&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1936&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1929&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=1928&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=76&g=

