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Заседания на парламентарни комисии, Брюксел 

 
Дългосрочен бюджет на ЕС. Членовете на комисията по бюджети ще обсъдят актуалното 
състояние на преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС 2021-2027 (МФР), 
реформата на системата за собствени ресурси и плана за възстановяване. Екипът за 
преговори на Парламента ще докладва на комисията за първия кръг 
междуинституционални преговори, който се проведе на 27 август. (вторник, 1 септември) 
 
> Гледайте на живо: вторник, 1 септември, 14:45 - 16:45 ч. (българско време) 
 
Права на човека / Денис Муквеге. Подкомисията по права на човека ще обмени мнения с 
д-р Денис Муквеге, лауреат на наградата „Сахаров“ през 2014 г. и Нобелова награда за мир 
през 2018 г. Д-р Муквеге многократно е бил обект на смъртни заплахи заради своята 
позиция срещу нарушенията на човешките права, сексуалните посегателства срещу жени и 
тревожните развития наскоро, включително масови убийства, в Демократична република 
Конго. (понеделник, 31 август) 
 
COVID-19. Директорът на Европейския център за профилактика и контрол на 
заболяванията Андреа Амон ще информира комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните за актуалната ситуацията с COVID-19. (сряда, 2 
септември) 
 
> Гледайте на живо: сряда, 2 септември, 14:45 - 17:00 ч. (българско време) 

 
Германско председателство. Във втори набор от срещи след лятната пауза министрите 
ще завършат представянето на германските приоритети в областта на рибарството, 
международната търговия, икономиката, бюджета, културата, правосъдието и 
конституционните въпроси. Първият набор от дискусии се проведе между 3 и 16 юли. 
Германия ще председателства Съвета до края на 2020 г. (вторник и четвъртък, 1 и 3 
септември). 

Цифрови въпроси. Бъдещите инициативи на ЕС в областта на цифровизацията, 
изкуствения интелект и данни ще бъдат обсъдени в комисията за вътрешен пазар и защита 
на потребителите. Депутатите ще оценят възможностите и предизвикателствата пред 
новите технологии и как ЕС трябва да регулира и ръководи тези области. (четвъртък, 3 
септември) 
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Филмова награда "ЛУКС". Сабине Ферхайен, председател на комисията по култура и 
образование, ще стартира новата награда "ЛУКС" на филмовия фестивал във Венеция. 
Европейската награда за филми на публиката "ЛУКС" се присъжда ежегодно от 
Европейския парламент и Европейската филмова академия, в партньорство с 
Европейската комисия и Europa Cinemas. (събота, 5 септември) 
 
Информираност за рака при децата. Европейският парламент ще свети в златно през 
първата седмица на септември в символ на месеца за информираност за рака при децата. 
Международният месец има за цел да повиши подкрепата, финансирането и 
осведомеността относно раковите заболявания в детска възраст и въздействието върху 
страдащите и семействата. Парламентът наскоро реши да създаде специална комисия за 
борба с рака, натоварена с оценка на възможностите на ЕС да предприеме конкретни 
действия, определяне на законодателство и други мерки, които могат да помогнат за 
предотвратяване и борба с рака. 
 
Програма на председателя на ЕП. Във вторник председателят на ЕП Дейвид Сасоли ще 
се срещне с Контактната група на ЕП за многогодишната финансова рамка и собствени 
ресурси. В сряда председателят ще се срещне с Филипо Гранди - върховен комисар на 
ООН за бежанците. В петък той ще присъства на откриването на италианската столица на 
културата в Парма. 
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