
ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В ИНСТИТУЦИИТЕ 

18.04. – 21.04.2011

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Заседание на Ком  исията, 20.04.2011г. – дневен ред (EN)  

На редовното си заседание Комисиятa обсъди проектобюджета на ЕС за 
2012г.

Новини от Европейската комис  ия – 15.04. – 26.05.2011г.  

СЪВЕТ НА ЕС

Основни т  еми от заседанията на Съвета, 25.04.-08.05.2011г.  

Няма събития. 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Парламентарни комисии

Проекти на дневен ред

Акценти

18.04. – Комисия по конституционни въпроси - Предложение за изменение на 
Акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи 
преки избори от 20 септември 1976 г. – приемане на проектодоклада; Позиция на 
Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от 
Съвета - всички раздели – разглеждане на проектостановището

19.04., Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – Годишен 
доклад осносно публичния достъп до документи (член 104, параграф 7 от 
Правилника за дейността) за 2009-2010 г. – разглеждане на работния документ 
(1,2,3,4); Насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския 
съюз – разглеждане на проектостановището; ИЗСЛУШВАНЕ относно законната 
миграция след Договора от Лисабон: сезонни работници и 
вътрешнокорпоративни трансфери

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/meetdocs/2009_2014/documents/libe/oj/864/864683/864683bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dt/864/864325/864325bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dt/863/863237/863237bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dt/854/854668/854668bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dt/854/854597/854597bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/pa/862/862401/862401bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/pr/838/838060/838060bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftAgendas.do?language=BG
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/121556.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/15&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/499&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/499&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10060/2011/EN/10060-2011-1957-EN-3-0.Pdf


  

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Дневе  н ред на заседанието на МС на 20.04.2011г.  

Избрани решения от заседанието на МС, 13.04.2011г.

• България и ЕС

Правителството отчете изпълнението на мерките във връзка с членството на 
България в ЕС

Одобрени са резултатите от неформална среща на министрите на образованието на 
ЕС

• Законодателни инициативи 

Правителството предлага законови промени, които да съкратят наполовина срока за 
достъп до плащаните от държавата медикаменти

• Други

Комисии към областните управители ще разглеждат и предлагат решения по 
предложения и сигнали на гражданите

България, Гърция и Турция ще изграждат съвместен контактен център за полицейско 
и митническо сътрудничество

Увеличава се броят на децата със специални образователни потребности, които се 
обучават интегрирано

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Седмична програма на работата на Народното събрание

Акценти

20.04., Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - Предложение за 
Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (EO) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген по т. 44 от Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-20, внесено от 
Министерски съвет на 12.04.2011 г. и Позицията към него.

20.04., Комисия по правни въпроси - Обсъждане на Национална гражданска 
инициатива с предложение за денонсиране на споразумение № ПГ-016-00-
1, внесена от Инициативен комитет на 15.07.2010 г.; Обсъждане на национална 
гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите” №: ПГ-016-00-
19, внесена от инициативен комитет на 22.12.2010 г.

Бюлетин   „Евровести”   №14, 18.04.2011г.  

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

 

http://parliament.bg/pub/EUBUL/20110419045039Evrovesti_14_2011.pdf
http://parliament.bg/bg/calendar
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2221&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2221&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2225&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2225&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2232&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2232&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2213&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2213&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2214&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2214&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2220&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2220&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0225&n=87&g=
https://www.facebook.com/europolicies.osi.bg
http://twitter.com/eupol_osi_bg

