
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
9-12 март 2020  – Брюксел
 
Коронавирус: евродепутатите ще обсъдят настоящото
разпространение и реакцията на ЕС 
Във вторник Парламентът ще обсъди разпространението на COVID-19 с
председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и с Хърватското
председателство. 
 
 
Пленарен дебат с председателя на Съвета Шарл Мишел относно
неуспешното заседание на Европейския съвет посветено на
бюджета  
В сряда евродепутатите ще направят оценка на отрицателния резултат от
февруарското заседание на Европейския съвет относно следващия
дългосрочен бюджет на ЕС. 
 
 
ЕП прави оценка на ситуацията с бежанците на гръцко-турската
граница  
Развитията на гръцката граница с Турция, след решението на Анкара да
разреши на мигранти и бежанци да влязат на територията на ЕС, ще бъдат
обсъдени в сряда.
 
 
 
Международен ден на жената 2020 г.: жените са основен фактор
за промяна 
Ситуацията с правата на жените и равенството между половете в ЕС и в целия
свят ще бъде тема на дебат с председателя на Комисията Урсула фон дер
Лайен. 
 
 
Евродепутатите ще обсъдят дали новият закон за климата ще
постигне въглеродна неутралност на Европа до 2050 г.  
В понеделник следобед ще бъде обсъдено първото законодателно
предложение и крайъгълният камък на Зеления пакт с изпълнителния
заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс. 
 
 
Парламентът ще обсъди новия план за действие за кръговата
икономика 
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В сряда следобед Парламентът ще обсъди новия план за действие за кръговата
икономика с изпълнителния заместник-председател на Комисията Франс
Тимерманс. 
 
 
ЕС трябва да предприеме действия срещу недостига на
лекарства 
Възможни мерки на ЕС за предотвратяване на недостига на лекарства в
държавите членки ще бъдат обсъдени по време на дебат.
 
 
Евродепутатите ще поискат бюджетът на ЕС да бъде по-силно
защитен в Чехия  
Парламентът ще гласува относно резолюция призоваваща за по-ефективна
защита на фондовете на ЕС от злоупотреби, включително от страна на чешкия
министър-председател. 
 
 
Мир в Украйна: какво предстои? 
Евродепутатите ще обсъдят ситуацията в Украйна във вторник, след шест
години дипломатически усилия за прекратяване на тежкия конфликт в района
на Донбас. 
 
 
Енергетика: призив за привеждане в съответствие на
приоритетните проекти на ЕС с целите на климата за 2050 г. 
Комисията трябва да актуализира критериите си за подбор за следващия
списък на приоритетни енергийни проекти финансирани от ЕС, според проект
на резолюция, който ще бъде гласуван в сряда.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-03-09
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Допълнителна информация
Проект за програма
Гледайте заседанието на живо
Пресконференции и други събития
Сайт на ЕП за аудиовизуални материали
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-03-09
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
http://www.epnewshub.eu


Обратна връзка 
 
 
Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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Коронавирус: евродепутатите ще обсъдят
настоящото разпространение и реакцията на
ЕС
 
Във вторник Парламентът ще обсъди
разпространението на COVID-19 с председателя на
Комисията Урсула фон дер Лайен и с Хърватското
председателство. 
 
След  бързото  разпространение  на  COVID-19  в  много  държави  членки  на  ЕС,
Парламентът ще направи оценка на ситуацията и на координираните усилия на ЕС и
държавите за спиране на разпространението на вируса и смекчаване на последствията
от него. Тези усилия включват новия екип за реагиране на коронавируса, създаден от
председателя  на  Комисията  Урсула  фон  дер  Лейен,  който  ще  се  координира  с
държавите членки за обмен на информация,  оценка на нуждите и осигуряване на
последователен отговор в  целия ЕС.
 
Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC) публикува
бърза оценка на риска относно ситуацията на новия коронавирус в Европа на 2 март,
като заяви, че рискът от широко разпространено и трайно предаване на COVID-19 в ЕС
през следващите седмици е умерен до висок, с очакване още страни да докладват
повече случаи и струпвания. Значително увеличение на случаите на COVID-19 през
следващите седмици би засегнало дълбоко общественото здравеопазване и здравните
системи, икономиката и социалния живот.
 
Бързи факти 
 
COVID-19 произхожда от Ухан в провинция Хубей в Китай. Оттогава тя се разпространи
извън Азия и броят на заразените с COVID-19 хора в държавите членки на ЕС нараства.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: вторник, 10 март
 
Гласуване: четвъртък, 12 март
 
Процедура: Изявления на Съвета и Комисията, с резолюция
 
Допълнителна информация
Уебсайт на 	Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията
относно  COVID-19
Уебсайт на Световната здравна организация относно  COVID-19
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Обратна връзка 
 
 
Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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Пленарен дебат с председателя на Съвета
Шарл Мишел относно неуспешното заседание
на Европейския съвет посветено на бюджета 
 
В сряда евродепутатите ще направят оценка на
отрицателния резултат от февруарското заседание на
Европейския съвет относно следващия дългосрочен
бюджет на ЕС. 
 
Срещата на високо равнище на 20-21 февруари приключи без съгласие от страна на
държавите членки относно общата позиция за следващата многогодишна финансова
рамка (МФР 2021-2027 г.).  Това допълнително забави преговорите с  Европейския
парламент,  защитаващ амбициозен бюджет,  който изпълнява обещанията на ЕС и
отговаря на предизвикателствата на Европейския съюз, като например изменението на
климата, миграцията и сигурността, и който продължава да подкрепя земеделците,
градовете, регионите, студентите, изследователите, бизнеса и неправителствените
организации в цяла Европа.
 
„Не можем да си позволим тясна счетоводна логика и пълна липса на политическа
визия“, заявиха на 21 февруари евродепутатите. В рамките на дебата те ще повторят
своето  разочарование  от  провала  на  срещата  на  високо  равнище  на  ЕС  относно
бюджета и ще направят оценка на състоянието, както и последиците за финансирането
от ЕС за следващата година и периода след това.
 
Те ще обсъдят темите от дневния ред за следващата редовна среща на Европейски
съвет на 26-27 март, и по-специално укрепването на икономическата основа на ЕС,
цифровите технологии, разширяването на ЕС, външните отношения и други теми.
 
Бързи факти 
 
Тъй като текущият дългосрочен бюджет на ЕС изтича на 31 декември 2020 г., ЕС се
нуждае от нов хоризонт на бюджетно планиране за следващите седем години. Поради
това  Европейската  комисия  представи  планове  за  следващата  многогодишна
финансова рамка за 2021-2027 г. през май 2018 г. Европейският парламент прие своята
позицията през ноември 2018 г. и отново я потвърди през октомври 2019 г. Съветът на
ЕС все още не е успял да постигне съгласие по позицията си и засега не е определена
дата за друго специално заседание на държавите членки за бюджета.
 
Допълнителна информация 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2020/02/20-21/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_EN.html


Дебат: сряда, 11 март
 
Процедура: Изявленията на Съвета и Комисията, последвани от дебат, без резолюция
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Изявление на председателя Сасоли: „Парламентът е разочароват от неуспеха на
Съвета в намирането на споразумение“ (21.02.2020)
Преговарящите по МФР са разочаровани от неуспеха на Срещата на високо равнище
относно бюджета (21.02.2020)
Въпроси и отговори - МФР

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-disappointed-by-councils-failure-to-find-an-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-disappointed-by-councils-failure-to-find-an-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff


ЕП прави оценка на ситуацията с бежанците
на гръцко-турската граница 
 
Развитията на гръцката граница с Турция, след
решението на Анкара да разреши на мигранти и
бежанци да влязат на територията на ЕС, ще бъдат
обсъдени в сряда.
 
От миналия уикенд хиляди хора правят опити да преминат гръцко-турската граница по
суша и море, след като президентът Ердоган обяви, че страната му повече няма да ги
спира, както прави от 2016 г. насам в замяна на финансовата помощ на ЕС. Ходът на
Ердоган последва ескалацията на бойните действия в сирийската война, включително
въздушен удар от сирийските сили миналия четвъртък в провинция Идлиб, при който
загинаха десетки турски войници.
 
Гръцкото правителство изпрати полиция за борба с безредиците на границата и в
неделя обяви, че няма да приема никакви молби за убежище в продължение на месец,
за което получи остра критика от Върховния комисариат за бежанците на ООН, и че ще
експулсира  всеки,  който  преминава  незаконно  границата.  Фронтекс,  граничната
агенция на ЕС, от своя страна, приведе в изпълнение бърз оперативен план в подкрепа
на гръцките власти.
 
Председателят на ЕП Давид Сасоли посети гръцко-турската граница в близост до
Орестиада, заедно с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, хърватския президент
Андрей Пленкович, чиято страна е председател на ротационното председателство на
Съвета  на  ЕС,  председателя  на  ЕК  Урсула  фон  дер  Лейен  и  председателя  на
Европейския  съвет  Шарл  Мишел  ,  за  да  оценят  ситуацията  на  място.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: сряда, 11 март
 
Гласуване: четвъртък, 12 март
 
Процедура: дебат
 
Допълнителна информация
Сътрудничеството между ЕС и Турция и положението на сирийските бежанци в
Турция: кадри от съвместния дебат
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e5d08ad4/unhcr-statement-situation-turkey-eu-border.html
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-launch-rapid-border-intervention-at-greece-s-external-borders-NL8HaC
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-we-must-make-a-commitment-to-the-thousands-of-unaccompanied-minors-at-europes-borders
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-of-syrian-refugees-in-turkey-debate_I180018-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-of-syrian-refugees-in-turkey-debate_I180018-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk


Обратна връзка 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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Международен ден на жената 2020 г.: жените
са основен фактор за промяна
 
Ситуацията с правата на жените и равенството между
половете в ЕС и в целия свят ще бъде тема на дебат с
председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен. 
 
Във вторник от 10.00 ч. (българско време) Парламентът ще отбележи Международния
ден на жената 2020 г. (8 март) с пленарен дебат с председателя на Комисията на тема
ролята на жените като основен фактор за промяна.  Евродепутатите се очаква да
реагират  на  новата  Стратегия  за  равенство  между  половете  в  ЕС  (2020-2025  г.),
представена  от  Комисията  на  5  март.
 
Допълнително, тематичният дебат в сряда следобед ще бъде посветен на правата на
жените в цифровата ера.
 
Дебати: вторник, 10 март и сряда, 11 март
 
Процедура: изявления на Съвета и на Комисията, без резолюция; разискването по
актуален въпрос
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Права на жените: ЕП призовава да се противодейства на отстъплението по отношение
равенството между половете (13.02.2020)
Международен ден на жената: 25-та годишнина от Пекинската декларация (новини)
Разликата в заплащането между мъжете и жените: инфографика
Как ЕС може да намали разликата в заплащането на мъжете и жените (видео)

Nicolas DELALEU
Press Οfficer

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_358
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200206IPR72017/protivodeystie-na-otstplenieto-po-otnoshenie-ravenstvoto-mezhdu-polovete
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200206IPR72017/protivodeystie-na-otstplenieto-po-otnoshenie-ravenstvoto-mezhdu-polovete
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200213STO72577/mezhdunaroden-den-na-zhenata-25-ta-ghodishnina-ot-pekinskata-deklaratsiia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73519/razlikata-v-zaplashchaneto-mezhdu-mzhete-i-zhenite-infoghrafika
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73521/kak-es-mozhe-da-namali-razlikata-v-zaplashchaneto-na-mzhete-i-zhenite-video


Евродепутатите ще обсъдят дали новият
закон за климата ще постигне въглеродна
неутралност на Европа до 2050 г. 
 
В понеделник следобед ще бъде обсъдено първото
законодателно предложение и крайъгълният камък на
Зеления пакт с изпълнителния заместник-председател
на Комисията Франс Тимерманс. 
 
Щом бъде одобрен от Парламента и държавите членки, регламентът ще определи общи
стъпки и задължения за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.
 
Бързи факти
 
Миналата година Парламентът обяви извънредна ситуация в областта на климата и
призова за по-амбициозни междинни цели за намаляване на емисиите в ЕС до 2030 г.,
които да бъдат приети достатъчно време преди конференцията на ООН за изменението
на климата през ноември.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурно досие: 2020/2569(RSP)
 
Дебат: понеделник, 9 март
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Предложение на Комисията относно законодателството на ЕС в областта климата

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200109IPR69902/parlamentt-podkrepia-evropeyskiia-zelen-pakt-i-prizovava-za-po-visoki-ambitsii
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en


Парламентът ще обсъди новия план за
действие за кръговата икономика 
 
В сряда следобед Парламентът ще обсъди новия план
за действие за кръговата икономика с изпълнителния
заместник-председател на Комисията Франс
Тимерманс. 
 
След приемането на Плана за действие на ЕС за кръговата икономика от страна на
Комисията, той ще бъде представен пред Парламента в сряда следобед, последвано от
дебат с изпълнителния зам.-председател на Комисията Франс Тимерманс
 
Бързи факти 
 
Парламентът настоява за амбициозен план за действие в своята резолюция относно
Европейския зелен пакт,  като евродепутатите вярват,  че кръговата икономика би
помогнала  за  намаляването  на  натиска  върху  околната  среда,  за  повишаване  на
сигурността на доставките на суровини и за засилване на конкурентоспособността,
иновациите,  растежа  и  за  създаването  на  работни  места.  Те  също  така  искат
Комисията  да  представи  цели  за  разделно  събиране,  намаляване  на  отпадъците,
повторна употреба и рециклиране, както и допълнително да се засилят мерките на ЕС
срещу пластмасовото замърсяване, и по-специално замърсяването в морето.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 11 март
 
Допълнителна информация
Парламентът подкрепя Европейския зелен пакт и призовава за по-високи амбиции
Проучване на ЕП: какво представлява кръговата икономика?
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_BG.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_BG.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200109IPR69902/parlamentt-podkrepia-evropeyskiia-zelen-pakt-i-prizovava-za-po-visoki-ambitsii
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_14902_pk
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ЕС трябва да предприеме действия срещу
недостига на лекарства
 
Възможни мерки на ЕС за предотвратяване на
недостига на лекарства в държавите членки ще бъдат
обсъдени по време на дебат.
 
Парламентът ще изслуша Съвета на ЕС и Комисията относно координиран отговор на
ЕС на недостига на лекарства в рамките на дебат в сряда следобед.
 
Лекарствата, от които понастоящем има недостиг в ЕС, включват лекарства за лечение
на менингит, такива, които предотвратяват преждевременната овулация при жени,
подложени на лечение за фертилитет, и лекарства, които пречат на възрастните да
отхвърлят трансплантиран бъбрек. Можете да намерите информация за специфичния
недостиг във всяка държава членка в каталога на недостига на Европейската агенция
по лекарствата. Информация относно наличните количества от лекарствени продукти
на българския пазар може да намерите на страницата на Изпълнителната агенция по
лекарствата.
 
Бързи факти 
 
В момента повечето проблеми с недостиг на лекарства се решават на национално ниво.
Недостигът на лекарства може да възникне по много причини, напр. трудности при
производството.
 
Съществуват опасения, че избухването на коронавирус COVID-19 може да повлияе на
производството  на  фармацевтични продукти  в  Китай и  да  увеличи допълнително
медицинския  недостиг  в  ЕС.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 11 март
 
Процедура: изявления на Съвета и на Комисията
 
Допълнителна информация
Каталог на недостига на Европейската агенция по лекарствата
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https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/availability-medicines
https://www.bda.bg/bg/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
https://www.bda.bg/bg/%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/availability-medicines/shortages-catalogue
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Евродепутатите ще поискат бюджетът на ЕС
да бъде по-силно защитен в Чехия 
 
Парламентът ще гласува относно резолюция
призоваваща за по-ефективна защита на фондовете на
ЕС от злоупотреби, включително от страна на чешкия
министър-председател. 
 
В резолюцията евродепутатите ще включат своите впечатления от неотдавнашното
посещение за установяване на факти в Чехия, където срещите с управляващите органи,
бенефициери на фондове и заинтересовани страни разкриха липсата на действащи
системи за предотвратяване на поява на конфликт на интереси.
 
Резолюцията приключва януарския дебат, в който Комисията информира Парламента
относно  продължаващите  одитни  разследвания  на  злоупотребите  с  европейски
фондове  в  Чехия.
 
Бързи факти 
 
Европейският парламент призовава за разглеждане на ситуацията в Чехия от 2017 г.
насам. През декември 2018 г., евродепутатите изявиха дълбока загриженост относно
връзките на чешкия министър председател с групата „Agrofert”,  получавала големи
количества земеделски субсидии от ЕС.
 
Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2019/2987(RSP)
 
Дебат сряда, 14 януари
 
Гласуване: сряда, 11 март
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация
Прессъобщение от комисията по бюджетен контрол на ЕП (28.02.2020)
Пресконференция след мисията за установяване на факти в Чехия с делегацията
(28.02.2020)
Възобновяването на наказателното преследване срещу министър-председателя на
Чехия във връзка със злоупотребата със средства на ЕС и потенциални конфликти на
интереси - транскрибиран дебат (15.01.2020)
Евродепутатите призовават за спиране на потока на пари от ЕС в джобовете на
олигарсите - обобщение на пленарния дебат от декември 2019 г.
Снимки, видеа и аудиовизуални материали от мисията на ЕП в Чехия
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200225IPR73308/budgetary-control-meps-worrying-accounts-over-irregularities-in-czechia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cont-fact-finding-mission-to-czech-republic-final-press-conference_I185194-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cont-fact-finding-mission-to-czech-republic-final-press-conference_I185194-V_v
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-15-ITM-018_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-15-ITM-018_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-15-ITM-018_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191213IPR69028/meps-ask-for-urgent-changes-to-stop-the-flow-of-eu-money-to-pockets-of-oligarchs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191213IPR69028/meps-ask-for-urgent-changes-to-stop-the-flow-of-eu-money-to-pockets-of-oligarchs
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?tg=%22EU+-+Czech+Republic+(T)%22&f=20200226&t=20200229&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Обратна връзка 
 
 
Agnese KRIVADE
Press Officer in Belgium

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Press switchboard number (32-2) 28 33000

17 I 21



Мир в Украйна: какво предстои?
 
Евродепутатите ще обсъдят ситуацията в Украйна във
вторник, след шест години дипломатически усилия за
прекратяване на тежкия конфликт в района на Донбас.
 
Тази година се отбелязва шестата годишнина от незаконното анексиране на Крим и
Севастопол от Русия, както и от началото на кървавия конфликт в Източна Украйна.
 
Споразуменията от Минск между Русия и Украйна, подписани през 2014 г. и 2015 г.,
целяха да сложат край на войната, но досега не са успели да постигнат мир в района и
да позволят на Украйна да върне пълния си контрол върху източните територии и
границата между Русия и Украйна в тези региони.
 
Мирните  споразумения  бяха  подписани,  а  последвалите  преговори  в  рамките  на
„Нормандския формат“ бяха и все още са водени с посредничеството на Франция и
Германия.  Чрез  редовни  пленарни  дебати  и  резолюции  Европейският  парламент
продължава да допринася за поставянето на конфликта и на ситуацията в Крим високо
във външнополитическия дневен ред на ЕС. Евродепутатите също последователно
осъждат руската агресия срещу Украйна.
 
Повече информация 
 
От март 2014 г.  насам, ЕС постепенно налага ограничителни мерки срещу Русия, в
отговор на незаконното анексиране на Крим и дестабилизирането на Украйна. На 170
физически лица и на 44 юридически лица са били замразени активите и им е наложена
забрана  за  пътуване  в  ЕС,  защото  техните  действия  подкопават  териториалната
цялост,  суверенитета  и  независимостта  на  Украйна,  
 
 
 
Мерките последно бяха удължени през септември 2019 г. до 15 март 2020 г.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: вторник, 10 март
 
Гласуване: четвъртък, 12 март
 
Процедура: изявление от Комисията, последвано от резолюция
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Енергетика: призив за привеждане в
съответствие на приоритетните проекти на ЕС
с целите на климата за 2050 г.
 
Комисията трябва да актуализира критериите си за
подбор за следващия списък на приоритетни
енергийни проекти финансирани от ЕС, според проект
на резолюция, който ще бъде гласуван в сряда.
 
Преразглеждането на насоките за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), които
ще бъдат предложени от Европейската комисия по-късно тази година, трябва да бъде в
съответствие  с  целите  на  ЕС в  областта  на  енергетиката  и  климата  за  2030  г.,  с
дългосрочния  й  ангажимент  за  декарбонизация  и  с  поставянето  на  енергийната
ефикасност на първо място, се заявява в проекта на резолюция. Текстът призовава
Комисията също да предложи преходни насоки преди края на 2020 г.
 
Бързи факти
 
Парламентът проведе дебат по устен въпрос по тази тема и отхвърли възражение
срещу четвъртия списък от проекти от общ интерес (ПОИ) през февруари.
 
Съгласно регламента за TEN-E, приет през 2013 г., Комисията определя най-важните
ПОИ  в  целия  ЕС,  така  че  тези  проекти  да  могат  да  се  възползват  от  опростени
разрешителни и правото да кандидатстват за финансиране от ЕС от Механизма за
свързване на Европа (МСЕ).
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2020/2549(RSP)
 
Дебат: понеделник, 9 февруари
 
Гласуване: сряда, 11 март
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация
Проект на резолюция относно преразглеждане на указанията за трансевропейската
енергийна инфраструктура
Прессъобщение след гласуването в комисия (18.02.2020)
Процедурно досие
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https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_BG.html
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-4th-list-projects-common-interest-making-energy-infrastructure-fit-energy-union-2019-oct-31_en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2020/02-17/1198508EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2020/02-17/1198508EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72802/energy-eu-priority-projects-should-be-aligned-with-2050-climate-objectives
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2549(RSP)&l=en
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