
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент
 
Среща на върха на ЕС и бъдещето на Европа  
Председателят на Съвета Доналд Туск ще обсъди с евродепутатите изхода на
срещата с европейските лидери от 19 и 20 октомври. Фокусът е върху
миграцията, бежанците, отбраната и преговорите относно Брекзит. 
 
 
Дискусия относно свободата на медиите след убийството на
малтийска журналистка 
Политическите групи ще дискутират медийната свобода и защитата на
журналистите след бруталното убийство на Дафне Каруана Галиция, малтийска
журналистка, известна с работата си по „Досиетата от Панама“, корупцията и
трафика на наркотици. 
 
 
Защита на инвеститорите и икономиката на ЕС срещу пакети от
лоши кредити  
Кредитните пакети трябва да бъдат опростени и по-прозрачни, преди да бъдат
продавани на инвеститори. Това предвиждат планираните правила, които
трябва да се гласуват в четвъртък.  
 
 
Засилване на проверките на европейските граници  
Обща електронна система ще ускори проверките по външните граници на
Шенген и ще регистрира всички преминаващи, които не са от ЕС. Дискусията и
гласуването на мерките ще се проведат в сряда.
 
 
Командировани работници: Парламентът готов за преговори с
държавите членки 
Парламентът ще е готов да започне преговори с правителствата от ЕС относно
ревизираните правила за командироване на работници, тъй като се очаква
членовете на ЕП да подкрепят мандата за преговори в пленарна зала. 
 
 
Председателят на ЕП ще обяви носителя на наградата
„Сахаров“ 2017  
Носителят на наградата „Сахаров“ за 2017 г. ще бъде определен от
председателя на европейския парламент Антонио Таяни и лидерите на
политическите групи и ще бъде обявен в пленарна зала в четвъртък. 
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ЕП ще призове за постепенно премахване на глифозат до края
на 2020 г.  
 
 
Евродепутатите искат пълната забрана на хербицидите на основата на
глифозат до декември 2020 г. и незабавни ограничения за употребата на
веществото. 
 
 
Наркотици: ускорено забраняване на нови психоактивни
вещества 
Актуализираните правила за обявяване на „законни стимуланти“ за незаконни и
по-бързото им отстраняване от пазара ще бъдат обсъдени на пленарно
заседание в понеделник и ще бъдат гласувани във вторник. Тези нови
вещества могат да имат подобен ефект на хероин, кокаин и други незаконни
наркотици.
 
 
Засилване на използването на органични торове в ЕС  
Иновативни торове, произведени от органични или рециклирани материали, ще
се продават по-лесно в ЕС по новите правила, които ще се дискутират в
понеделник и ще се гласуват във вторник.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2017-10-23
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Повече информация
Проект за програма
Гледайте заседанието на живо
EuroparlTV
Пресконференции и други събития
Аудио-визиуална страница на ЕП
EP Newshub
EPRS Plenary podcasts on key issues
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary
http://europarltv.europa.eu/bg/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/bg/audio-podcasts.html


Обратна връзка 
 
 
Krasimir SAVOV
Press officer
COMM - MEDIA SERVICES

(+32) 2 28 41996 (BXL)
(+33) 3 881 78386 (STR)
(+32) 473 525 428
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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Среща на върха на ЕС и бъдещето на Европа 
 
Председателят на Съвета Доналд Туск ще обсъди с
евродепутатите изхода на срещата с европейските
лидери от 19 и 20 октомври. Фокусът е върху
миграцията, бежанците, отбраната и преговорите
относно Брекзит. 
 
 
Председателят също така ще осведоми евродепутатите за първите реакции и дискусии
между  държавните  и  правителствените  говорители  относно  различни  визии  за
бъдещето  на  ЕС.
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Код на процедурата: междуинституционни въпроси  
 
Дебат: вторник, 24 октомври  
 
Процедура: изказване на Съвета и Комисията (без резолюция)
 
#EUCO @EU2017EE #MigrationEU #EUdefence
 
Повече информация
Акценти в дневния ред на Европейския съвет, 19-20 октомври
Аудиовизуални материали за професионалисти
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http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2017/10/19-20/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-october-2017


Дискусия относно свободата на медиите след
убийството на малтийска журналистка
 
Политическите групи ще дискутират медийната
свобода и защитата на журналистите след бруталното
убийство на Дафне Каруана Галиция, малтийска
журналистка, известна с работата си по „Досиетата от
Панама“, корупцията и трафика на наркотици. 
 
 
Дебатът ще се състои във вторник следобед и ще бъде предшестван от една минута
мълчание преди гласуванията от 13.00 ч. българско време. Семейството на госпожица
Каруана Галиция е поканено на присъства.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Дебат: вторник, 24 октомври
 
Процедура: изказване на Съвета и Комисията без резолюция  
 
#DaphneCaruanaGalizia
 
Повече информация
Аудиовизуални материали за професионалисти
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Защита на инвеститорите и икономиката на ЕС
срещу пакети от лоши кредити 
 
Кредитните пакети трябва да бъдат опростени и по-
прозрачни, преди да бъдат продавани на инвеститори.
Това предвиждат планираните правила, които трябва
да се гласуват в четвъртък.  
 
 
Според новите правила бъдещите инвеститорски пакети, които събират в един пакет
отделни заеми и други активи (като ипотеки,  потребителски заеми или лизингови
договори), ще образуват търгуеми ценни книжа - процес познат като „секюритизация“.
Инвеститорите ще трябва предварително да получават адекватна информация относно
качеството на тези активи. 
 
Секюритизацията е важен източник на финансиране, който позволява на банките да
отпускат повече пари на реалната икономика. Секюритизарините пакети трябва да
бъдат „опростени, открити и стандартизирани“, за да се предотврати препродажбата на
лоши кредити,  които могат да подхранят финансова криза и  да съживят процеса,
потиснат след ипотечната криза в  САЩ през 2008 г.
 
За  да  се  не  се  поощрява  поемането  на  риск,  по  новите  правила,  финансовите
институции ще трябва да удържат лихва от всички свързани пакети ценни книжа, които
продават. В допълнение, повторната секюризация, пакетирането на ценни книжа, които
сами по себе си са пакетирани активи, ще бъде забранена.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
Процедурен код: 2015/0226 (COD), 2015/0225 (COD)
 
Дебат: сряда, 25 октомври 
 
Гласуване: четвъртък, 26 октомври 
 
Процедура: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене) 
 
#STS #securitisation #CRR #CMU
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Повече информация
Проект на доклад относно описващ общите правила за секюритизацията.
Проект на доклад относно за пруденциалните изисквания за кредитните институции и
инвестиционните посредници
Съобщение за медиите след постигането на споразумение с малтийското
председателство на Съвета (30.05.2017 г.)
Профил на докладчика относно секюритизацията Пол Танг (С&Д, Нидерландия)
Профил на докладчика относно пруденциалните изисквания Отмар Карас (ЕНП,
Австрия)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0387+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0388+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0388+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170529IPR76261/securitisation-agreement-struck-between-meps-and-maltese-presidency
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170529IPR76261/securitisation-agreement-struck-between-meps-and-maltese-presidency
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125020/PAUL_TANG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4246/OTHMAR_KARAS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4246/OTHMAR_KARAS_home.html


Засилване на проверките на европейските
граници 
 
Обща електронна система ще ускори проверките по
външните граници на Шенген и ще регистрира всички
преминаващи, които не са от ЕС. Дискусията и
гласуването на мерките ще се проведат в сряда.
 
 
 
Новата система за влизане/излизане (СВИ) ще регистрира информация (като име,
пръстови отпечатъци, снимка на лицето, дата и място) при влизане, излизане или отказ
на влизане на граждани на трети държави, ще важи както за пътуващите с виза, така и
за пътуващите без виза, които пресичат външните граници на Шенген.
 
СВИ ще улесни проверката на спазването на разрешената продължителност на краткия
период (90 дни за период от 180 дни).
 
Системата ще замести поставянето на печат на паспортите и ще ускори преминаването
през   граничните пунктове за проверка, като същевременно улесни идентифицирането
на пътниците, които са останали по-дълго от разрешеното, и отчитането на измами с
фалшива идентичност. 
 
Данните на хора, на които е отказан пропуск през границата, ще бъдат запазвани за три
години, за да се предотвратят опити за преминаване през различна граница.
 
Парламентът  ще  гласува  неформално  споразумение,  постигнато  по  времето  на
преговорите  със  Съвета  на  30  юни.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
Код на процедурата: 2016/0106(COD) 
 
Дебат: сряда, 25 октомври
 
Гласуване: сряда, 25 октомври
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
 
#Bordercontrols #migrationEU 
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Повече информация
Проект на доклад относно установяването на система за влизане/излизане (СВИ)
Съобщение за медиите: Граничен контрол: политическо споразумение за новата
система за вход/изход (30.06.2017 г.)
Профил на докладчика Агустин Диас Де Мера (ЕНП, Испания)
Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
Проучване на ЕП:  Умни граници: Система за влизане/излизане на ЕС
Съобщение за медиите на Съвета: Система за влизане/излизане
Аудиовизуални материали за професионалисти
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0057&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170627IPR78409/border-control-political-agreement-on-new-entry-exit-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0106%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI%282016%29586614_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/06/30-entry-exit-system/
http://www.wikicomm.ep.parl.union.eu/wiki/display/editorial/Product+references


Командировани работници: Парламентът
готов за преговори с държавите членки
 
Парламентът ще е готов да започне преговори с
правителствата от ЕС относно ревизираните правила
за командироване на работници, тъй като се очаква
членовете на ЕП да подкрепят мандата за преговори в
пленарна зала. 
 
 
 
Реформата на правилата ще осигури по-добра защита на командированите работници и
честна конкуренция за компаниите. Проектът на мандат за преговори на ЕП, който ще
бъде внесен за пленарно заседание от комисията по заетост и социални въпроси, се
основава на принципа, че същата работа на същото място трябва да бъде възнаградена
със същото заплащане.
 
Главните  промени  засягат  възнаграждението  на  командированите  работници,
продължителността на командироването, колективните споразумения и работниците от
агенции за временна заетост.
 
Бързи факти 
 
Командирован  работник  е  някой,  който  е  изпратен  временно  от  мястото  си  на
назначение,  за  да  извърши  дейност  в  друга  държава  от  ЕС.  През  2015  г.
командированите  работници  са  били  2.05  милиона  в  ЕС.
 
Полша, Германия и Франция изпращат най-голям брой работници, докато Германия,
Франция и Белгия приемат най-голям брой командировани работници.
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Код на процедурата: 2016/0070(COD)
 
Процедура: обикновена законодателна процедура 
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171016IPR86114/posted-workers-better-protection-and-fair-conditions-for-all


Повече информация
Съобщение за медиите след гласуването в комисия (16.10.2017 г.)
Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
Профил на съдокладчика Елизабет Моран-Шартие (ЕНП, Франция)
Профил на съдокладчика Ахнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия)
Брифинг на ЕП: преразглеждане на директивата за командироването на работници
Проучване на ЕП: Директивата за командироването на работници
Инфографика за командированите работници
Аудиовизуални материали за командированите работници
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171016IPR86114/posted-workers-better-protection-and-fair-conditions-for-all
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0070%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125021/AGNES_JONGERIUS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582043/EPRS_BRI%282016%29582043_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/postedworkers/index_en.html#overview
http://audiovisual.europarl.europa.eu/posted-workers


•

•
•

Председателят на ЕП ще обяви носителя на
наградата „Сахаров“ 2017 
 
Носителят на наградата „Сахаров“ за 2017 г. ще бъде
определен от председателя на европейския парламент
Антонио Таяни и лидерите на политическите групи и
ще бъде обявен в пленарна зала в четвъртък. 
 
 
 
По  време  на  председателския  съвет  в  четвъртък,  председателят  на  Парламента
Антонио Таяни и лидерите на политическите групи ще определят победителя за 2017 г.
Тримата финалисти са:
 

защитничката  на  правата  на  човека  от  Гватемала  Аура  Лолита  Чавес
Икскакик; 
демократичната опозиция във Венесуела и 
шведско-еритрейският журналист Давит Исак.
 

Председателят Таяни ще обяви победителя в пленарната зала в 13.00 ч. българско
време.
 
Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта, кръстена в чест на съветския физик и
политически  дисидент  Андрей  Сахаров,  се  присъжда  ежегодно  от  Европейския
парламент.  Създадена  е  през  1988  г.,  за  да  почете  личности  или  организации,
защитаващи човешките права и основните свободи.  Миналата година наградата беше
присъдена на Надя Мурад и Ламия Башар. 
 
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Гласуване: по време на председателския съвет в четвъртък  
 
#SakharovPrize
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20161024STO48414/nadia-murad-i-lamiia-bashar-otlichieni-s-naghradata-sakharov-za-2016-gh


Повече информация
ЕП на живо:
EbS+ (26.10.2017 г.)
Тримата финалисти за наградата „Сахаров“
Аудиовизуални материали за наградата „Сахаров“
Уебсайт на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg&page=3&institution=&date=10/26/2017
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20171009STO85654/naghrada-sakharov-dieputatitie-opriedielikha-finalistitie-za-2017-gh
http://audiovisual.europarl.europa.eu/sakharov-prize-2017
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home.html


ЕП ще призове за постепенно премахване на
глифозат до края на 2020 г. 
 
 
 
Евродепутатите искат пълната забрана на хербицидите
на основата на глифозат до декември 2020 г. и
незабавни ограничения за употребата на веществото. 
 
 
Проектът  на  резолюцията,  който  ще  бъде  поставен  за  гласуване  във  вторник,  се
противопоставя  на  предложението  на  Европейската  комисия  за  подновяване  на
спорния лиценз за хербициди за период от 10 години, както искат някои държави-
членки.
 
Вместо  това,  евродепутатите  твърдят,  че  ЕС  трябва  да  изготви  планове  за
постепенното спиране на употребата на веществото, като се започне с пълната забрана
на употребата в домакинствата и забраната за използването му в земеделието, когато
биологичните алтернативи за борба с плевелите (т.е. „интегрирани системи за борба с
вредителите“) работят ефикасно.
 
Глифозатът трябва да бъде напълно забранен в ЕС до 15 декември 2020 г., като се
предприемат необходимите междинни мерки, се казва в проекта на текст.
 
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Вот: вторник, 24 октомври 
 
Процедура: незаконодателна резолюция 
 
#glyphosate
 
Повече информация
Изследвания на ЕП: Системата за оценка на риска от пестициди в ЕС: случаят на
глифозат
Аудиовизуални материали за професионалисти
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587309/IPOL_STU(2016)587309_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587309/IPOL_STU(2016)587309_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Наркотици: ускорено забраняване на нови
психоактивни вещества
 
Актуализираните правила за обявяване на „законни
стимуланти“ за незаконни и по-бързото им
отстраняване от пазара ще бъдат обсъдени на
пленарно заседание в понеделник и ще бъдат
гласувани във вторник. Тези нови вещества могат да
имат подобен ефект на хероин, кокаин и други
незаконни наркотици.
 
Промените,  вече договорени със Съвета,  съкращават почти на половина крайните
срокове  за  определяне  на  рисковете  от  нови  психоактивни  вещества  (НПВ)  като
синтетичния  опиоид  фуранилфентанил.
 
Както  и  при  други  незаконни  наркотици,  производството,  разпространението  и
продажбата на най-опасните нови вещества от престъпни групировки може да бъде
наказуемо с максимална присъда от най-малко десет години лишаване от свобода.
 
Бързи факти 
 
Според  Службата  на  ООН  по  наркотиците  и  престъпността  (СНПООН)  новите
психоактивни  вещества  са  вещества,  които  не  подлежат  на  проверки  и  могат  да
представляват заплаха за общественото здраве. Тяхното разпространение се увеличи
бързо през последното десетилетие, възползвайки се от глобализацията и новите
комуникационни технологии и често се продават открито в специализирани магазини и
по интернет.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
Код на процедурата: 2016/0261(COD) & 2013/0304(COD) 
 
Дебат: понеделник, 23 октомври
 
Вот: вторник, 24 октомври
 
Процедура: Обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене
(промени в регламента на ЕЦМНН) и споразумение на второ четене (директива
относно минималните разпоредби относно престъпните деяния и санкции) 
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https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS


#EMCDDA
 
Повече информация
Проект на доклад относно обмена на информация за новите психоактивни вещества
Проект на доклад за деяния и прилагани наказания в областта на трафика на
наркотици
Профил на докладчика за ЕЦМНН Михаил Бони (ЕНП, Полша)
Профил на докладчика за наказанията за трафика на наркотици Тереса Хименес-
Бесерил (ЕНП, Испания)
Процедура (промени в Регламента за ЕЦМНН)
Процедура (престъпни деяния и наказания в областта на незаконния трафик на
наркотици)
Нови психоактивни вещества в Европа: законодателство и наказателно преследване -
настоящи предизвикателства и решения (Съвместно публикуване от ЕЦМНН и
Евроджъст, ноември 2016 г.)
Проучване: Преглед и оценка на политиката на ЕС в областта на наркотиците (ноември
2016 г.)
Намаляване на разпространението на „законните стимуланти“
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0359&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0454+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0454+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124896/MICHAL_BONI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96806/TERESA_JIMENEZ-BECERRIL+BARRIO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96806/TERESA_JIMENEZ-BECERRIL+BARRIO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0261%28OLP%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0304%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0304%28COD%29&l=en
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/eurojust/nps-legislation-and-prosecution
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/eurojust/nps-legislation-and-prosecution
http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/eurojust/nps-legislation-and-prosecution
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571400/IPOL_STU%282016%29571400_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571400/IPOL_STU%282016%29571400_EN.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/bg/programme/society/bringing-legal-highs-to-a-low


Засилване на използването на органични
торове в ЕС 
 
Иновативни торове, произведени от органични или
рециклирани материали, ще се продават по-лесно в ЕС
по новите правила, които ще се дискутират в
понеделник и ще се гласуват във вторник.
 
 
 
Освен това евродепутатите искат и да наложат ограничения на тежките материали
като кадмий във фосфатните торове, за да намалят рисковете, застрашаващи здравето
и околната среда. 
 
                                                                                                                                         
 
Новите  правила  имат  за  цел  да  насърчат  използването  на  повече  рециклирани
материали в производството на торове. Следователно това ще помогне на развитието
на кръгова икономика, като същевременно ще намали зависимостта от внос на нитрати
от държави извън ЕС. Позволявайки иновативни органични торове да се продават по-
достъпно из ЕС, промените ще дадат на фермерите и потребителите по-широк избор и
ще насърчат зелената иновация.
 
Ограничения на кадмия  
 
Кадмият, тежък метал, срещан най-често в торовете, съдържащи минерален фосфат,
може да причини вреда на човешкото и животинското здраве и на природата, когато
попадне в хранителната верига. Лимитът на кадмия ще бъде намален от 60 мг/кг до 40
мг/кг  след  три  години  и  на  20  мг/кг  след  девет  години,  по  предложение  на
евродепутатите, вместо първоначалните 12 години, планирани от Комисията на ЕС. 
 
След вота на пленарната сесия, новият закон все още трябва да бъде преговорен с
европейската министерска комисия, за да се постигне споразумение.  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Код на процедурата: 2016/0084(COD) 
 
Дебат: понеделник, 23 октомври 
 
Гласуване: вторник, 24 октомври 
 
Процедура: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене) 
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network


#fertilisers #circulareconomy 
 
 
 
Повече информация
Проект на доклад относно правилата на поставянето на наторяващи продукти
Съобщение за медиите след гласуването в комисия (13.07.2017 г.)
Профил на докладчика  Михай Цуркану (ЕНП, Румъния)
Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
Проучване на европейския парламент: наторяващо продукти маркирани с „CE“
Инфографика за кръгова икономика
Аудиовизуални материали за професионалисти
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0270&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170713IPR79701/from-waste-to-innovative-and-greener-fertilisers
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/131750/MIHAI_TURCANU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0084(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582010/EPRS_BRI(2016)582010_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

