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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 
ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ 

 
 

ПО ГЛАВА 13 
“СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ”  

 
(CONF-BG 38/01, CONF-BG 54/01, CONF-BG 08/02) 

 
 
 
Република България желае да се позовава на своята Позиция за преговори по 
Глава 13 “Социална политика и заетост” (CONF-BG 38/01, CONF-BG 54/01, 
CONF-BG 08/02) и на Общата позиция на Европейския съюз (CONF-BG 18/02). 
 
Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на 
Европейския съюз (acquis)  по Глава 13 “Социална политика и заетост”, прието 
през първото полугодие на 2002 г. съгласно Приложение 1 и ще го прилага към 
датата на присъединяване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение N 1 
 

ACQUIS 2002 ( януари- юни 2002 г.) 
ГЛАВА 13 

“СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ” 
 

1. Решение на Съвета от 7 май 2002 г. за назначаване на титулярен и 
ротационен член от Ирландия в категорията представители на 
работодателски организации административния Борд на Европейската 
фондация за подобряване условията на живот и труд (2002/522/ЕО). 
(Публикувано в Официалния вестник на ЕО на 22 май 2002 г.) 

2. Решение на Съвета от 7 май 2002 г. за заместване на членове на 
Комитета на осиновяване чл. 147 от Договора за ЕО (2002/522/ЕО). 
(Публикувано в Официалния вестник на ЕО на 22 май 2002 г.) 

3. Решение на Съвета от 11 юни 2002 г. за назначаване на шведски 
членове и ротационни членове в съвещателния Комитет по безопасност, 
хигиена и здравна защита при работа (002/621/ЕО) ).  (Публикувано в 
Официалния вестник на ЕО на 21 Юни 2002 г.) 

4. Решение на Съвета от 21 януари 2002 г. за назначаване на членове от 
Нидерландия в Икономическия и Социален комитет (2002/115/ЕО. 
(Публикувано в Официалния вестник на ЕО на 14 Февруари 2002 г.) 

5. Решение на Съвета от 28 януари 2002 г. за назначаване на членове от 
Финландия в Икономическия и Социален комитет (2002/116/Евроатом. 
(Публикувано в Официалния вестник на ЕО на 14 Февруари 2002 г.) 

6. Решение на Комисията от 27 март 2002 г. относно създаването на група 
от генерални директори в областта на индустриалните отношения 
(2002/260/ЕО). (Публикувано в Официалния вестник на ЕО на 6 април 
2002 г.) 

7. Резолюция на Съвета в продължение на Зелената книга относно 
корпоративната социална отговорност.  (Публикувано в Официалния 
вестник на ЕО на 10 април 2002 г.) 

8. Директива на Съвета 2002/15/ЕО от 11 март 2002 г. относно 
организацията на работното време за лица, извършващи дейности в 
областта на автомобилния транспорт. (Публикувана в Официалния 
вестник на ЕО на 23 март 2002 г.) 

9. Директива на Съвета 2002/14/ЕО, създаваща обща рамка за 
информирането и консултирането на работници в Европейската общност. 
(Публикувана в Официалния вестник на ЕО на 23 март 2002 г.) 

10. Решение на Съвета от 18 февруари 2002 г. за основните насоки на 
политиката по заетостта на страните- членки за 2002 г. (2002/177/ЕО).  
(Публикувано в Официалния вестник на ЕО на 1 Март 2002 г.) 

11. Препоръки на Съвета от 18 февруари 2002 г. за изпълнение на 
политиката по заетостта на страните-членки (20002/178/ЕО) ).  
(Публикувано в Официалния вестник на ЕО на 1 Март 2002 г.) 

12. Решение на Европейския Парламент и на Съвета от 7 декември 2001 г. 
(2002/50/ЕО), учредяващо Програма за действие на Общността за 
насърчаване сътрудничеството между страните-членки за борба със 
социалното изключване.  (Публикувано в Официалния вестник на ЕО на 
12 Януари 2002 г.) 



 

13. Решение на Комисията от 19 март 2002 г. утвърждаващо определения на 
случаи за отчитане на заразни заболявания в мрежата на Общността 
(2002/253/ЕО) съгласно Решение 2119/98/ЕО на Европейския парламент 
и Съвета ).  (Публикувано в Официалния вестник на ЕО на 3 април 2002 
г.) 

14. Решение на Общата Комисия на Европейското икономическо 
пространство (2001/159/ЕО) от 11 Декември 2001., изменящо 
Приложение XVIII (безопасност и здраве при работа, трудово право и 
равенство в третирането на мъжете и жените) към Споразумението за 
Европейското икономическо пространство. (Публикувано в Официалния 
вестник на ЕО на 6 април 2002 г.) 


