
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

11.04. – 15.04.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 13.04.2011г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание Комисиятa съобщение Акт за Единния пазар, 
предложение за регламент на Европесйкия парламент и Съвета относно 
прилагането на засилено сътрудничество за целите на създаването на 
единна патентна защита, както и съобщение относно по-ефективното 
данъчно облагане на енергийни продукти.

Новини от Европейската комис  ия – 08.04. – 19.05.2011г.  

СЪВЕТ НА ЕС

Основни т  еми от заседанията на Съвета, 11.04.-24.04.2011г.  

Съвет по правосъдие и вътрешни работи, 12.04.2011г. – съобщение до пресата 
(  EN  )  

Сред обсъжданите от Съвета теми бяха рамката на ЕС за националните 
стратегии за интеграция на ромите  и Планът  на  ЕС за  защита на 
правата на детето.

Съвет по външни отношения - 12.04.2011г. – съобщение до пресата (  EN  )  

Съвет по общи въпроси -   13.04.2011г. – съобщение до пресата (  EN  )  

Съветът  прие  заключения  относно  стратегията  на  ЕС  за  Дунавския 
регион, като призова за нейното незабавно прилагане.

Съвет  по  земеделие  и  рибно  стопанство   -  14.04.2011г.  –  информационна   
бележка (  EN  )  

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Парламентарни комисии

Проекти на дневен ред

Акценти

12.04., Комисия по регионално развитие - Пети доклад на Европейската комисия 
относно сбижаването и стратегия за политика за сближаване за периода 
след 2013 г. – разглеждане на проектодоклада

13.04, Комисия по бюджети – съвместно заседание с представители на националните 
парламенти относно техните приоритети по отношение на бюджета, по-специално 
във връзка с общите европейски цели и по-конкретно стратегията „Европа 2020“

13.04., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 
Изслушване „Правото на достъп до документи на ЕС: Прилагане и бъдеще на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20110413-1+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+LIBE-OJ-20110413-1+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/oj/863/863199/863199bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/budg/oj/863/863199/863199bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/pr/861/861909/861909bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftAgendas.do?language=BG
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/121441.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/121441.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/121513.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/121506.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/121483.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/121483.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/121419.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/14&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/468&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/470&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2011/EN/10060-2011-1956-EN-3-0.Pdf


12.04., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Пълното 
прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в 
Република България и Румъния – разглеждане на проектодоклада

Междупарламентарна среща на Западните Балкани

 Приети текстове от пленарно заседание, 04-07.04.2011г.

- Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната   
политика на ЕС

- Ролята на жените в селското стопанство и селските райони  

- Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на   
извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите 
държави-членки

- Нова политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени  

- Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище  

- Единен пазар за европейците  

ИКОНОМИЧСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Календар на събитият  а, м. април (ЕN)  

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Календар на съб  итията, м. април (BG)  

  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Дневе  н ред на заседанието на МС на 13.04.2011г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 13.04.2011г.

• България и ЕС

Одобрена е Конвергентната програма на България

Правителството се запозна с дебатите на извънредната среща през март на 
енергийните министри от ЕС

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

• Законодателни инициативи 

Променени са сроковете за подготовката на четири законопроекта

• Други

Подобряване на инфраструктурата и бизнес средата са основни приоритети в 
Националната програма за реформи

Намаляване на дефицита до 0,5% от БВП до 2014 г. предвижда бюджетната прогноза 
за следващите три години

Институтът по публична администрация преминава към Министерския съвет

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2188&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2184&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2184&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2182&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2182&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2194&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2199&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2199&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2198&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2198&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2183&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=86&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-2011-0145+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0143+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0123+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0123+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0123+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0122+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0121+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0121+0+DOC+XML+V0//BG&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/1549
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/863/863444/863444bg.pdf


Приета е националната отбранителна стратегия

Одобрено е разделението на дейностите на местни и делегирани от държавата през 
2012 г.

Правителството одобри годишен мониторингов доклад за изпълнение на 
Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското 
включване”

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична програма на работата на Народното събрание

Акценти

14.04., Комисия по културата, гражданското общество и медиите - Обсъждане на 
Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2010 г., № 
139-00-68, внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2011 г

14.04., Комисия по правни въпроси - Обсъждане за първо гласуване на Законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление, № 154-01-28, внесен от 
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ на 25.02.2011 г

Бюлетин   „Евровести”   №13, 11.04.2011г.  

Институт „Отворено общество”
Програма „Европейски политики и гражданско участие”

 

http://parliament.bg/pub/EUBUL/20110411033706Evrovesti_13_2011.pdf
http://parliament.bg/bills/41/154-01-28.pdf
http://parliament.bg/bills/41/154-01-28.pdf
http://www.ombudsman.bg/pictures/2011.doc
http://parliament.bg/bg/calendar
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2207&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2207&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2207&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2195&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2195&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2192&g=
https://www.facebook.com/europolicies.osi.bg
http://twitter.com/eupol_osi_bg

