ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ
28.02. – 02.03.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Заседание на Комисията, 02.03.2011г. – дневен ред (EN)
На редовното си заседание Комисията обсъди подготовката за
неформалния съвет на държавните глави и правителствените
ръководители на страните от еврозоната на 11.03.2011г., както и на
пролетния Европейски съвет на 24 и 25.03.2011г. Освен това беше
обсъден междинен доклад за напредъка на Хърватска в областта на
правосъдието и защитата на основните права (преговорна глава 23).
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 транспорт, телекомуникации и енергетика, 28.02.2011г. – съобщение
до пресата (EN)
Съветът прие заключения относно стратегията Енергия 2020, които
определиха политическите насоки за развитието на европейската
енергийна стратигия през периода 2011 – 2020г., по-специално с оглед
вътршения енергиен пазар, енергийната ефективност, инфраструктура,
изследвания и иновации и зелени технологии.
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Парламентарни комисии
Проекти на дневен ред
Акценти:
28.02., Комисия по регионално развитие – Настоящо положение и бъдещо поефективно взаимодействие между Европейския фонд за регионално развитие
и другите структурни фондове – разглеждане на проектодоклада
28.02., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната
политика на ЕС – приемане на проектостановището
28.02., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз – разглеждане на
работния документ (част 1 и 2)
03.03., Комисия по култура и образование - „Младежта в движение“ - рамка за
подобряване на системите за образование и обучение в Европа – разглеждане
на проектодоклада

~ 03 – 08.03. - 100 години честване на Международния ден на жената ~
ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ
Календар на събитията, м. март (ЕN)

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

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Дневен ред на заседанието на МС на 02.03.2011г.
Избрани решения от заседанието на МС, 02.03.2011г.
•

България и ЕС

Приети са 11 допълнителни мерки за изпълнение на техническите критерии за
присъединяване на България към Шенгенското пространство
Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС по
конкурентоспособност
Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална
политика, здравеопазване и потребителски въпроси
Одобрени са резултатите от заседание на ЕКОФИН
•

Законодателни инициативи

Правомощията на военната полиция ще бъдат разписани в закон
•

Други

Правителството прие Енергийна стратегия на България до 2020 г.
Отдаването на концесия ще се извършва при по-голяма публичност и прозрачност
Препоръка на МОТ предвижда разработването на национални политики и програми
относно ХИВ/СПИН в сферата на труда
Правителството одобри отчет за изпълнението през 2010 г. на плана за действие за
намаляване на административната тежест
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност” ще има представители в
Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Няма събития.
Бюлетин „Евровести” №7, 28.02.2011г.

