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21.03. – 25.03.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 23.03.2011г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание Комисиятa прие съобщение относно 
консулската закрила и помощ в трети държави.

Новини от Европейската комис  ия – 18.03. – 11.04.2011г.  

СЪВЕТ НА ЕС

Основни т  еми от заседанията на Съвета, 21.03.-03.04.2011г.  

В светлината на събитията в Япония и Близкия Изток, Съветът обсъди 
възможните  последствия  от тези кризи  върху енергийните пазари и 
доставките за ЕС. Обсъдена бе реакцията на ниво държави-членки.

Съвет по   външни отношения, 21.03.2011г. – съобщение до пресата  

Основен фокус на заседанието на Съвета беше ситуацията в Либия, като 
бяха обсъдени и събитията в Йемен и Бахрейн.

Съвет по   общи въпроси, 21.03.2011г. – съобщение до пресата  

Съветът  прие  нова  директива,  установяваща  нови  правила  при 
дефинирането на криминално престъпление, както и нивото на санкции 
в случаите на  трафик на хора. На базата на доклада от Европейската  
комисия Съветът прие  заключения относно  напредъка на България и 
Румъния по Механизма за сътрудничество и проверка.

Извънреден с  ъвет по транспорт, телекомуникации и енергетика, 17.03.2011г. –   
съобщение до пресата

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Пленарно заседание, 23-24.03.2011г.

Акценти от заседанията

- Права на потребителите – засилване на доверието в трансграничната 
търговия

- Европейски съвет -  гласуване на механизма за стабилност

- Пазар на труда – единно разрешително за работа за гражданите от трети 
страни

- Бюджет 2012 – Парламентът представя позицията си

Дневен ред

Следете дебатите във видеоканала на ЕП

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?eventId=20110323-1500-PLENARY_SESSION&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2011-03-2&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20110322IPR16114/html/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%95%D0%A1
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-116065-001-01-01-901-20110322FCS16061-01-01-2006-2006/default_p001c001_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/120081.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/120081.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st07/st07556.en11.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/120082.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/120084.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/120037.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/11&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/355&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2011/EN/10060-2011-1953-EN-3-0.Pdf


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 23.03.2011г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 23.03.2011г.

• България и ЕС

Над 70 на сто от мерките по Националната програма за реформи се изпълняват 
според предварителния график

Правителството се запозна с резултатите от заседание на Съвета на ЕС по транспорт, 
телекомуникации и енергетика

Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета по околна среда на ЕС

Одобрени са позиции за неформални срещи на министрите на културата и на 
образованието на ЕС

Министърът по управление на средствата от ЕС ще има двама представители в 
Постоянното представителство на България в Брюксел 

• Законодателни инициативи 

Въвежда се забрана за наемане на незаконно пребиваващи на територията на 
България чужденци

• Други

Увеличават се добавките за деца и ученици със специални образователни 
потребности, които посещават детски градини и училища

Определен е редът за издаване на удостоверения за придобита професионална 
квалификация на територията на България

НССЕДВ се преобразува в Национален съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична програма на работата на Народното събрание

Акценти

22.03., 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. (продължение)

23.03., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 
изслушване на информация от представители на Министерството на земеделието и 
храните относно: позицията на Република България по отношение на Общата 
селскостопанска политика на ЕС за периода 2014-2020 г.; Програма за 

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=2092&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2092&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2098&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2098&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2115&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2115&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2096&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2096&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2094&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2094&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2095&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2095&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2101&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2107&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2107&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2116&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2116&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=83&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


развитие на селските райони 2007-2013 г.; Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.; Програма САПАРД
24.03., Комисия по регионална политика и местно самоуправление - 1. Представяне 
и обсъждане на   законопроект за изменение и допълнение на Закона за   
здравето, № 154-01-31, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители. 
2. Представяне и обсъждане на проект за решение за приемане на Енергийна 
стратегия на Република България до 2020 г., № 102-03-7, внесен от 
Министерски съвет.

Бюлетин   „Евровести”   №10, 21.03.2011г.  

http://parliament.bg/pub/EUBUL/20110322112715Evrovesti_10_2011.pdf
http://parliament.bg/bills/41/154-01-31.pdf
http://parliament.bg/bills/41/154-01-31.pdf

