
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

14.03. – 18.03.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 16.03.2011г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание Комисията обсъди някои въпроси, свързани с 
правната уредба на международните бракове в ЕС. 

Новини от Европейската комис  ия – 11.03. – 04.04.2011г.  

СЪВЕТ НА ЕС

Основни т  еми от заседанията на Съвета, 14-27.03.2011г.  

Съвет по   околна среда, 14.03.2011г. – съобщение до пресата  

Съвет  по    икономически  и  парични  въпроси,  15.03.2011г.  –  съобщение  до   
пресата

Съвет по   земеделие и рибарство, 17.03.2011г. – информационна бележка  

 Заключения на държавните и правитествени ръководители на еврозоната,   
11.03.2011г.

 Декларация от извънредно заседние на Европейския съвет, 11.03.2011г.  

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Парламентарни комисии

Проекти на дневен ред

Акценти

16.03., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - 
Стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз – разглеждане на 
работния документ

16.03., Комисия по заетост и социални въпроси - Европейското сътрудничество в 
професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията 
„Европа 2020“ – приемане на проектодоклада

 приети текстове от пленарно заседание, 07 – 10.03.2011г.

- Равенство между жените и мъжете   ‐   2010 г.  

- Бедността сред жените  

- Доклад относно напредъка, осъществен от Турция през 2010 г.  

- Процесът на европейска интеграция на Черна гора  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0091+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0090+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0086+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0085+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/pr/839/839333/839333bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dt/856/856573/856573bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftAgendas.do?language=BG
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/BG/ec/119783.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/BG/ec/119841.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/BG/ec/119841.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/119889.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/119938.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/119938.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/119886.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/119632.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/10&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2011/EN/10060-2011-1952-EN-3-0.Pdf


- Стратегия на ЕС за интеграция на ромите  

 следваща пленарна сесия – 23.03.2011г.

ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

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 16.03.2011г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 16.03.2011г.

• България и ЕС

Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС по земеделие и 
рибарство

Одобрени са резултатите от две заседания на Съвета на ЕС

• Законодателни инициативи 

Кабинетът предлага законова регламентация на надомния труд

• Други

Закрива се Съветът за икономическа политика към МС

Съветът за административна реформа ще координира въвеждането на електронното 
управление

Осигурени са 50 млн. лв. за финансирането на приоритетни инфраструктурни обекти 
за тази година

Правителството одобри график с неотложните мерки и действия в областта на 
съдебната реформа, организираната престъпност и корупцията

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична програма на работата на Народното събрание

Акценти

17.03., Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм - Обсъждане на 
Законопроект за енергията от възобновяеми източници, № 102-01-9, внесен 
от Министерския съвет на 8 февруари 2011 г. -- за второ четене.

17.03., Комисия по регионална политика и местно самоуправление - Представяне и 
обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен от Министерски съвет.

Бюлетин   „Евровести”   №9, 14.03.2011г.  

http://parliament.bg/pub/EUBUL/20110315102617Evrovesti_9_2011.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/bills/41/102-01-9.pdf
http://parliament.bg/bg/calendar
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2091&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2091&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2087&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2087&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2068&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2068&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2067&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2074&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2077&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2070&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2070&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=82&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
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0092+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG

