
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

07.03. – 11.03.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 08.03.2011г. – дневен ред (EN)  

На  редовното  си  заседание  Комисията  прие  съобщение „План  за 
енергийна  ефективност  2011”,  както  и  план-график за  постигането 
през 2050г. на  конкурентоспособна европейска икономика с ниска 
въглеродна интензивност.

Новини от Европейската комис  ия – 18.02. – 24.03.2011г.  

СЪВЕТ НА ЕС

Основни т  еми от заседанията на Съвета, 07-20.03.2011г.  

Съвет  по    заетост,  социална  политика,  здравеопазване  и  защита  на   
потребителите, 07.03.2011г. – съобщение до пресата (  EN  )   

Съветът  прие нов  Европейски  пакт  за  равенство  на  половете за 
периода 2011 – 2020г. 

Съвет по конкурентоспособност, 09.03.2011г. – съобщение до пресата (  EN  )  

Министрите  приеха  заключения относно  пилотната  инициатива 
Партньорство за  иновации за активен и здравословен живот  на  
възрастните хора. 

Извъ  нреден съвет по външни отношения, 10.03.2011г.  

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Пленарно заседание, 07 – 10.03.2011г.

Акценти от заседанията

- Кризата в Близкия Изток – дебат относно последните събития в Либия

- Разширяване – напредъка на Турция и Черна гора към членство

- Роми – обсъждане на стратегията на ЕС за ромската интеграция

- Права на жените – гарантиране на равно заплащане и борба с бедността

- Финансова стабилност – разглеждане на поправка в Договора за ЕС относно 
функционирането на механизма за финансова стабилност

Дневен ред

Следете дебатите във видеоканала на ЕП

ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2011-03&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-114496-001-01-01-901-20110228FCS14493-01-01-2006-2006/default_p001c007_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-114496-001-01-01-901-20110228FCS14493-01-01-2006-2006/default_p001c001_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/119683.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06934.en11.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/119713.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119630.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/119656.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/119656.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/119632.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/7&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/272&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/271&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2011/EN/10060-2011-1951-EN-3-0.Pdf


Календар на събитият  а, м. март (ЕN)  

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Календар на съб  итията, м. март (BG)  

  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Дневе  н ред на заседанието на МС на 09.03.2011г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 09.03.2011г.

• България и ЕС

Общините ще получават безлихвени заеми за разплащане по проекти, реализирани 
по Програмата за развитие на селските райони

Над 767 млн. лв. са предвидени за директни плащания през 2011 г.

ЕКОФИН ще обсъжда законодателни предложения за засилване на икономическото 
управление

Извънредният Европейски съвет ще обсъжда мерки за преодоляване на кризата в 
Северна Африка 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на 
министрите по околна среда на ЕС

Правителството одобри резултатите от две заседания на Съвета по земеделие и 
рибарство

• Законодателни инициативи

Министерският съвет предлага промени в Закона за железопътния транспорт

Регистърът на населението ще се поддържа само в електронен вид

Въвежда се по-строг контрол върху нивата на емисиите на парникови газове от 
течни горива за транспорта 

• Други

Експертна група ще наблюдава цените на пазара на храни

Определени са министрите, които ще подпишат техническите споразумения по 
българо-швейцарската програма за сътрудничество

В Министерството на културата ще има дирекция „Връзки с обществеността и 
протокол”

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична програма на работата на Народното събрание

Акценти

09.03., Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм - 1. Представяне, 
обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона 
за ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен от Министерския съвет 
на 2 март 2011 г. -- за първо четене.; 2. Обсъждане на законопроект за 

http://parliament.bg/bills/41/002-01-4.pdf
http://parliament.bg/bills/41/102-01-14.pdf
http://parliament.bg/bills/41/102-01-14.pdf
http://parliament.bg/bills/41/102-01-14.pdf
http://parliament.bg/bg/calendar
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2064&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2064&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2057&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2057&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2043&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2052&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2052&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2048&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2039&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2056&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2056&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2053&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2053&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2040&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2040&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2041&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2041&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2060&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2061&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2061&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=81&g=
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


изменение и допълнение на Закона за занаятите, № 002-01-4, внесен от 
Министерския съвет на 07.01.2010 г. (гласуване на § 61).

10.03., Комисия по култура, гражданското общество и медиите - Обсъждане на 
законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното 
наследство, № 102-01-13, внесен от Министерски съвет на 15.02.2011 г.

10.03., Комисия по околната среда и водите - Разглеждане на Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-
4, внесен от МС на 14.01.2011г. (за второ четене)

10.03., Комисия по правни въпроси - Обсъждане на работен доклад за второ 
гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
медиацията, № 002-01-110, внесен от Министерски съвет на 21.12.2010 г.; 
Обсъждане на работен дoклад за второ гласуване на Законопроект за изменение 
и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 002-01-77, внесен 
от Министерски съвет на 08.09.2010 г

Бюлетин   „Евровести”   №8, 07.03.2011г.  

http://parliament.bg/pub/EUBUL/20110308035245Evrovesti_8_2011.pdf
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http://parliament.bg/bills/41/002-01-110.pdf
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http://parliament.bg/bills/41/102-01-4.pdf
http://parliament.bg/bills/41/102-01-13.pdf
http://parliament.bg/bills/41/102-01-13.pdf
http://parliament.bg/bills/41/002-01-4.pdf

