ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ
21.02. – 25.02.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Заседание на Комисията, 23.02.2011г. – дневен ред (EN)
По време на редовното си заседание Комисията обсъди изпълнението на
бюджет 2010 и годишните работни доклади и проведе ориентационен
дебат относно европейската политика за добросъседство.
Новини от Европейската комисия – 18.02. – 24.03.2011г.

СЪВЕТ НА ЕС
Основни теми от заседанията на Съвета, 21.02. - 06.03.2011г.
Съвет по земеделие и рибно стопанство, 21 .02.2011г. – съобщение до пресата
(EN)
Съвет по общи въпроси, 21.02.2011г. – съобщение до пресата (EN)
Съветът подготви заседанието на Европейския съвет през март, което
ще се фокусира върху икономическата политика, и прие заклкючения
относно бъдещето на европейската политика за сближаване.
Съвет по външни отношения, 21.02.2011г. – съобщение до пресата ( EN)
Съветът проведе задълбочена дискусия относно ситуацията в Северна
Афрка и Близкия Изток.
Съвет по правосъдие и вътрешни работи, 24 - 25.02.2011г. – информационна
бележка (EN)
В четвъртък Съветът ще обсъди проблема с наплива на емигранти от
Северна Африка, националния план на Гърция за управление на
миграционнните потоци и реформа на политиката за убежище,
споразумението с Турция за реадмисия и присъединяванто на
България и Румъния към Шенгенското пространство.
В петък Съветът ще обсъди съобщението от Комисията „Всеобхватен
подход за защита на личните данни в Европейския съюз“.
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Външни парламентарни дейности – седмица за работа в избирателните
райони.
21.02. - Мария Неделчева участва в публична дискусия "Европейската гражданска
инициатива – нова възможност за овластяване на гражданите"
22.02. – Надежда Нейнски организира кръгла маса на тема ”Фискалната
дисциплина-гаранция за икономическата стабилност на Европа”
22.02. - Мария Неделчева участва в Национална конференция на тема " Прилагане
на европейското право – достижения и предизвикателства"

 приети текстове от пленарното заседание на 14-17.02.2011г.
-

Права на пътниците при автобусен превоз

-

Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна
защита

-

Фалшифицирани лекарствени продукти

-

Доклад относно напредъка, осъществен от Хърватия през 2010 г.

-

Aдекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи

-

Прилагането на стратегията на ЕС за региона на река Дунав

-

Прилагането на насоките за политиките за заетост на държавите-членки

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 23.02.2011г.
Избрани решения от заседанието на МС, 23.02.2011г.
•

България и ЕС

Правителството ще поиска от Брюксел да признае гроздовата ракия за традиционна
българска спиртна напитка
Одобрени са българските позиции за Съвета Правосъдие и вътрешни работи
Одобрена е българската позиция за заседанието на ЕС „Транспорт, телекомуникации
и енергетика”
България, Румъния и Гърция ще си партнират при изпълнение на Оперативна
програма „Черноморски басейн”
•

Законодателни инициативи

•

Други

Приета е национална стратегия в областта на миграцията, убежището и
интеграцията
Подобрява се финансовото управление и контрол в публичния сектор
Осем допълнителни стъпки са необходими за осъществяване на електронното
управление
Правителството утвърди Националната здравна карта

Определен е редът за изработване на плановете за опазване и управление на
недвижимите културни ценности
Определени са правилата за избор на научни журита
България ще се възползва от опита на ЕБВР при процедурите за безвъзмездна
финансова помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии
Общините със съоръжения за радиоактивни отпадъци ще могат да кандидатстват с
проекти за финансиране от фонд „Радиоактивни отпадъци”
Правителството одобри проект на Спогодба за социална сигурност между България и
Сърбия
Правителството одобри кандидатурата на д-р Иван Кокалов за член на Европейския
икономически и социален комитет
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Седмична програма за работата на Народното събрание
Акценти:
23.02., Комисия по европейските въпроси и контрол на европйските фондове - 1.
Представяне, обсъждане и приемане на становище по законопроект № 102-019/8.02.2011 г. за енергията от възобновяеми източници - внесен от
Министерския съвет 2. Обсъждане и приемане на Годишна работна програма на
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) 3.
Изслушване на информация от представители на Министерство на труда и
социалната политика по текущия статус и напредъка в изпълнението на
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007 – 2013 г.
24.02., Комисия по регионална политика и местно самоуправление - Представяне и
обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за
културното наследство, № 102-01-13, внесен от Министерски съвет.
24.02., Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на
гражданите - Обсъждане на Национална гражданска инициатива с предложение
за изменение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление, № ПГ-028-00-24/10.06.2010 г., внесена от
Инициативен комитет
Бюлетин „Евровести” №6, 21.02.2011г.

