ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ
14.02. – 18.02.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Заседание на Комисията, 15.02.2011г. – дневен ред (EN)
По време на редовното си заседание Комисията прие програма на ЕС за
правата на детето. В четвъртък, 17.02. се очаква Комисията да представи
план за подобряване на достъпа до начално училищно образование.
Новини от Европейската комисия – 11.02. – 17.03.2011г.

СЪВЕТ НА ЕС
Основни теми от заседанията на Съвета, 14.02. - 27.02.2011г.
Съвет по образование, младеж, култура и спорт, 14.02.2011г. – съобщение до
пресата (EN)
Съветът обсъди приноса на образованието към Европейския
семестър и прие заключения относно ролята на образованието за
постигането на целите на стратегията Европа 2020. Приет беше без
обсъждане регламентът за Европейската гражданска инициатива.
Съвет по икономически и парични въпроси, 15.02.2011г. – съобщение до пресата
(EN)
Съветът проведе дискусия относно пакета от мерки за реформиране на
икономическото управление в ЕС и по-специално в еврозоната, които
са насочени към подобряване на бюджетната дисциплина на държавитечленки и наблюдението на техните икономически политики. Съветът прие
заключения, даващи насоки на държавите-членки за справяне с
макроикономическите и фискални предизвикателства. Освен това,
бяха приети заключения, очертаващи приоритетите на Съвета за
преговорите с Европейския парламент относно бюджета на ЕС за
2012г.
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Пленарно заседание, 14 – 17.02.2011г.
Акценти от заседанията

-

Скандал с подслушванията в България – изявление на Комисията и дебат

-

Разширяване – дебат за присъединяването на Хърватия

-

Медии и свобода на словото – обсъждане на спорния унгарски медиен
закон

-

Пенсионна реформа – гарантиране устойчивостта на пенсионните системи

-

Патенти - предложение за засилено сътрудничество за създаване на
единна патентна система

-

Дунавска стратегия – обсъждане на приоритетите

Дневен ред
Следете дебатите във видеоканала на ЕП
Парламентарни комисии
Проекти на дневен ред
Акценти
14.02., Комисия по заетост и социални въпроси - Насоки за политиките за заетост
на държавите-членки – приемане на проектодоклада
14.02., Комисия по икономически и парични въпроси - Изменение на член 136 от
Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за
стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото –
приемане на проектостановището
14.02., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Стратегия
на ЕС за интеграция на ромите – приемане на проектодоклада
14.02., Комисия по регионално развитие - Демографски промени и последици от
тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС - разглеждане на работния
документ
17.02., Комисия по конституционни въпроси - Прилагане на Регламент (ЕО) №
2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на
европейско равнище - разглеждане на проектодоклада
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 16.02.2011г.
Избрани решения от заседанието на МС, 16.02.2011г.
•

България и ЕС

Одобрена е българската позиция за неформалната среща на министрите на спорта
на страните от ЕС
Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по
земеделие и рибарство
•

Законодателни инициативи

Правителството предлага нови мерки за намаляване на административната тежест и
подобряване на бизнес средата
•

Други

В законодателната програма на правителството за първото полугодие на 2011 г. са
включени 65 проекта
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Седмична програма за работата на Народното събрание
Акценти:
16.02., Комисия по правни въпроси - 1. Обсъждане за първо гласуване на
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт , №
154-01-12, внесен от АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ и група народни представители
на 09.02.2011 г. - водеща КПВ; 2. Обсъждане на работен доклад за второ гласуване
на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския
регистър, № 002-01-94, внесен от Министерски съвет на 18.10.2010 г.
(продължение) – водеща КПВ
16.02., Комисия по външна политика и отбрана - Обсъждане и приемане на
Съвместна декларация за готовността и политическата воля на България и
Румъния за присъединяване към Шенген.
16.02., Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - 1. Годишен отчет за
дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г., № 120-006, внесен от Комисията за защита на личните данни на 31.01.2011 г.; 2.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните
разузнавателни средства, № 054-01-85, внесен от Христо Бисеров на 29.10.2010
г.
16.02., Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм - Представяне,
обсъждане и приемане на Законопроект за енергията от възобновяеми
източници, № 102-01-9, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2011 г. -- за
първо четене.
17.02., Комисия по регионална политика и местно самоуправление - Представяне и
обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за
местното самоуправление и местната администрация, № 154-01-13, внесен от
Л. Татарски.
Бюлетин „Евровести” №5, 14.02.2011г.

