
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

28.03. – 01.04.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 30.03.2011г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание Комисиятa проведе ориентировъчен дебат 
относно нова стартегия за правата на интелектуална собственост.

Новини от Европейската комис  ия – 25.03. – 25.04.2011г.  

СЪВЕТ НА ЕС

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

Съвет  по   трансорт,  телекомуникации  и  енергетика,  31.03.2011г.  –   
информационна бележка

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Проекти на дневен ред

Акценти

28.03., Специална комисия по финасовата, икономическа и социална криза - 
Финансова, икономическа и социална криза: препоръки относно мерките и 
инициативите, които да бъдат предприети (окончателен доклад) - разглежане 
на проектодоклада

 приети текстове от пленарно заседание, 23-24.03.2011г.

- Проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от   
Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на 
механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е 
еврото

- Подготовка на бюджета за 2012 г.  

- Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и   
работа

ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Календар на събитият  а, м. март (ЕN)  

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Календар на съб  итията, м. март (BG)  

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-2011-0115+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0115+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0114+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0103+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0103+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0103+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cris/pr/860/860361/860361en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftAgendas.do?language=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/120353.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/trans/120353.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/120037.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/12&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2011/EN/10060-2011-1954-EN-3-0.Pdf


  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Дневе  н ред на заседанието на МС на 30.03.2011г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 30.03.2011г.

• България и ЕС

ГД „Управление на териториалното сътрудничество” в МРРБ ще бъде национален 
партниращ орган по ОП „Европейско териториално сътрудничество България – 
Гърция”

Правителството одобри позицията на България за неформални срещи на министрите 
по демографската политика и на здравеопазването на ЕС

Одобрена е българската позиция за Съвет на министрите по транспорт на ЕС

• Законодателни инициативи 

• Други

Приета е националната програма за 2011 г. за превенция и защита от домашно 
насилие

Приет е отчет на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната 
администрация

Министерският съвет одобри националните програми за развитие на средното 
образование

Националната цел за производство на електроенергия от възобновяеми източници е 
преизпълнена с 4%

Правителството прие отчет за изпълнението на Националния план за действие за 
насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Разширява се кръгът на лицата, за чието лечение ще плаща МТСП 

Одобрена е декларация за ефективно регионално сътрудничество в борбата с 
трансграничната престъпност в ЮИЕ  

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична програма на работата на Народното събрание

Акценти

29.03., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 
Пето заседание на Съвета за обществени консултации, Тема: "От 
Европейския семестър до акта за единния пазар - финансово стабилна и 
устойчиво развиваща се Европа"

30.03., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 
Представяне и обсъждане на Националната програма за реформи (2011-2015 
г.) в изпълнение на стратегия «Европа 2020»; Представяне, обсъждане и 
приемане на становище по проект за решение за приемане на Енергийна 
стратегия на Република България до 2020 г., № 102-03-7/9.03.2011 г. - 
внесен от Министерския съвет

31.03., Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на 
гражданите - Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Факултативния 
протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против 
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне 

http://parliament.bg/bg/calendar
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2124&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2124&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2142&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2145&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2145&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2146&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2146&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2127&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2127&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2126&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2126&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2149&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2149&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2123&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2125&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2125&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2138&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2138&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2138&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=84&g=


или наказание от 18 декември 2002 г., № 102-02-7, внесен от Министерски съвет 
на 14.03.2011 г.

01.04., Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - 
Среща на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 
председателя на Комисията по регионално развитие в Европейския 
парламент Данута Хюбнер – зала „Запад”

Бюлетин   „Евровести”   №11, 28.03.2011г.  

http://parliament.bg/pub/EUBUL/20110328044216Evrovesti_11_2011.pdf
http://parliament.bg/bg/bills/ID/12698

