ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ
07.01 – 11.02.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Заседание на Комисията, 09.02.2011г. – дневен ред (EN)
По време на редовното си заседание Комисията прие Зелена книга „От
предизвикателства към възможности: обща стартегическа рамка за
европейско финансиране на изследванията и иновациите”.
Новини от Европейската комисия – 04.02. – 10.03.2011г.

СЪВЕТ НА ЕС
Основни теми от заседанията на Съвета, 31.01 - 13.02.2011г.
Няма заседания на съвета.



Европейски съвет, 04.02.2011г., заключения

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Парламентарни комисии
Проекти на дневен ред
Акценти
07.02., Комисия по конституционни въпроси - Предложение за изменение на
Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи
преки избори от 20 септември 1976 г. – разглеждане на проектодоклада
10.02., Комисия по външни отношения – Предложение за резолюция относно
доклада за прогреса на Турция през 2010г. – приемане на предложението за
резолюция
10.02., Комисия по външни отношения – Предложение за резолюция относно
доклада за прогреса на Република Македония през 2010г. – приемане на
предложението за резолюция
10.02., Комисия по външни отношения – Предложение за резолюция относно
процеса на интеграция на Република Черна Гора – приемане на предложението
за резолюция
10.02., Комисия по икономически и парични въпроси - Бъдещето на социалните
услуги от общ интерес – разглеждане на измененията към проектостановището
10.02., Комисия по икономически и парични въпроси - Бъдеща европейска
политика в областта на международните инвестиции – разглеждане на
измененията към проектостановището
10.02., Комисия по икономически и парични въпроси - Създаване на агенции за
кредитен рейтинг: перспективи – разглеждане на измененията към
проектодоклада



Следващо пленарно заседание – 14 – 17.02.2011г.
ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ
Календар на събитията, м. февруари (ЕN)

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

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Дневен ред на заседанието на МС на 09.02.2011г.
Избрани решения от заседанието на МС, 09.02.2011г.
•

България и ЕС

Добавени са нови мерки към плана за действие за Шенген
Одобрена е българската позиция за Съвета по образование, младеж, култура и спорт
на ЕС
ЕКОФИН ще обсъжда законодателни предложения за засилване на икономическото
управление
•

Законодателни инициативи

Въвеждат се изисквания за екодизайн на продукти, свързани с енергопотреблението
•

Други

Дефицитът за 2010 г. е 3,9% от БВП, фискалният резерв е 6 011,8 млн. лв.
Приет е Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
За ратификация е предложено споразумението за създаване в София на Регионален
център за опазване на нематериалното културно наследство
Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта ще бъде
актуализирана
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Седмична програма за работата на Народното събрание
Акценти:
09.02., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,
съвместно с Комисията по външна политика и отбрана: 1. Представяне и обсъждане
на Резолюция относно финансовата, икономическа и социална криза:
препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат,
приета от Европейския парламент на 20 октомври 2010 г.
2. Обсъждане на проект на Програма от парламентарни външнополитически
действия за осигуряване на подкрепа на присъединяването на страната към

Шенгенското пространство, във връзка с Решение на Народното събрание от 14
януари 2011
Бюлетин „Евровести” №4, 07.02.2011г.

