
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

04.04. – 08.04.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 05.04.2011г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание Комисиятa съобщение, предлагащо 
Европейска рамка за национални стратегии за интегриране на 
ромите.

Новини от Европейската комис  ия – 01.04. – 12.05.2011г.  

СЪВЕТ НА ЕС

Основни т  еми от заседанията на Съвета, 04.04.-17.04.2011г.  

Няма събития. 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Пленарно заседание, 04 - 07.04.2011г.

Акценти   от заседанията  

- Ядрена безопасност в Европа - депутатите обсъдиха стрес-тестовете и 
стандартите за сигурност, както и засиления контрол върху затварянето на 
ядрените блокове в България, Литва и Словакия

- Доклад за борба с измамите - съмнения за "изключително висок процент на 
измамите" по САПАРД в България

- Разширяване - напредък на бивша югославска република Македония и 
Исландия по пътя към ЕС

- Роми - ЕП обсъди европейската стратегия за приобщаване на ромите
- Европейски политически партии – Парламентът настоява за правен статут 

на европейските политически партии

Дневен ред

Следете дебатите във видеоканала на ЕП

ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Календар на събитият  а, м. април (ЕN)  

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Календар на съб  итията, м. април (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/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20110406&secondRef=SIT&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20110406IPR17106/html/%D0%95%D0%9F-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20110404IPR16932/html/%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20110406IPR17104/html/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%94-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20110405IPR16954/html/%D0%95%D0%9F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/bg/headlines/content/20110324FCS16438/1/html/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%95%D0%9F-(4-7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/121243.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/13&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/justice/policies/discrimination/docs/com_2011_173_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2011/EN/10060-2011-1955-EN-3-0.Pdf


  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Дневе  н ред на заседанието на МС на 06.04.2011г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 06.04.2011г.

• България и ЕС

Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета на ЕС по 
конкурентоспособност

Правителството одобри българската позиция за заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри българските позиции за Съвета ПВР

България хармонизира националното законодателство в областта на ГМО с 
европейското право

Оптимизират се процедурите за отпускане на безвъзмездната финансова помощ по 
оперативните програми

• Законодателни инициативи 

• Други

Министерският съвет одобри Национална програма по безопасност и здраве при 
работа за 2011 г

Одобрена е Националната програма за закрила на детето за 2011 г

Заместник-министър Първан Русинов ще подпише българо-австрийското 
споразумение за сътрудничество в областта на електронното правителство

Министърът на вътрешните работи ще ръководи Националния съвет по миграционна 
политика

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична програма на работата на Народното събрание

Акценти

06.04., Комисия по труда и социалната политика - 1. Представяне, обсъждане и 
гласуване на проект на Решение за приемане на Енергийна стратегия на 
Република България до 2020 г., № 102-03-7, внесен от Министерски съвет на 
09.03.2011 г. 2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 102-01-
21, внесен от Министерски съвет на 28.03.2011 г. 3. Обсъждане и гласуване на 
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 102-01-18, внесен от 
Министерски съвет - за второ гласуване.

Бюлетин   „Евровести”   №12, 04.04.2011г.  

http://parliament.bg/pub/EUBUL/20110404054352Evrovesti_12_2011.pdf
http://parliament.bg/bills/41/102-01-18.pdf
http://parliament.bg/bills/41/102-01-21.pdf
http://parliament.bg/bills/41/102-01-21.pdf
http://parliament.bg/bills/41/102-01-21.pdf
http://parliament.bg/bg/calendar
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2157&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2157&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2166&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2166&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2176&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2177&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2177&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2151&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2151&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2153&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2153&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2158&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2163&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2164&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2164&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=85&g=

