
 

Темите на изминалата сесия: емисии от коли,
онлайн филми, Румъния
 
В началото на октомври Парламентът прие норми за по-чисти автомобили и повече
европейски филми онлайн и обсъди проблемите с върховенството на закона в
Румъния.
 
От 2030 г. новите автомобили в ЕС следва да отделят 40% по-малко емисии въглероден
диоксид в сравнение с 2021 г. съгласно предложенията на Парламента. Депутатите
също така искат поне 35% от продаваните автомобили да бъдат електрически или
хибридни.
 
 
Бяха одобрени нови правила за аудиовизуалните медии в ЕС, които целят да защитят
децата от  неподходящо съдържание и  да  стимулират  създаването на  европейски
продукции.
 
 
Депутатите анулираха отпускането на 70 млн. евро предприсъединителна помощ на
Турция, като посочиха, че страната не е спазила условието за осъществяването на
напредък в гарантирането на върховенството на закона, демокрацията, правата на
човека и свободата на медиите.
 
 
Румънското правителство трябва да зачита независимостта на съдебната власт и да
избягва мерки, които могат да отслабят борбата с корупцията, заявиха депутатите в
пленарен дебат.
 
 
В дискусия за  бъдещето на  Европа естонският  министър-председател Юри Ратас
призова за единство, но не и еднообразие. Той подчерта, че Европа е изправена пред
много предизвикателства, които изискват общи решения.
 
 
Президентът на Черна гора Мило Джуканович заяви в пленарната зала, че едно бъдещо
разширяване на ЕС би било важно не само за страните от Западните Балкани, но и за
стабилността и конкурентоспособността на цяла Европа. 

Статия
05-10-2018 - 09:30
Позоваване № 20180927STO14538

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

1 I 2

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180920STO14027/namaliavane-na-emisiite-ot-kolite-parlamentt-podkrepi-novi-normi
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180920STO14027/namaliavane-na-emisiite-ot-kolite-parlamentt-podkrepi-novi-normi
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180925IPR14306/parlamentt-prizova-za-po-chisti-avtomobili-po-ptishchata-do-2030-gh
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180925IPR14307/parlamentt-odobri-novi-pravila-za-audiovizualnite-mediyni-uslughi
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180920STO14026/novi-pravila-reghlamentirat-video-sdrzhanieto-onlayn
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180926IPR14407/turtsiia-evrodeputatite-skrashchavat-podkrepata-s-70-mln-evro
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180925IPR14315/evrodeputatite-prizovakha-rumniia-da-zachita-nezavisimostta-na-sdebnata-vlast
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/bdeshcheto-na-es
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180925IPR14316/estonian-prime-minister-ratas-europe-is-a-thought-that-must-become-a-feeling
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180926IPR14404/cherna-ghora-vinaghi-shche-bde-stabilen-partn'or-na-es-kaza-prezidentt-dzhukanovich


Засилването на сътрудничеството между страните в ЕС за оценяване на ползите от
нови лекарства и медицински технологии получи подкрепа от Парламента. Според
авторката  на  позицията  на  ЕП  Соледад  Кабесон  Руис  то  ще  бъде  от  полза  и  за
индустрията,  и  за  пациентите.
 
 
Депутатите  одобриха  правила,  които  улесняват  конфискацията  на  имущество,
придобито  чрез  престъпна  дейност,  във  всички  точки  от  ЕС.
 
 
Беше приет и регламент за премахване на географските ограничения за съхраняване и
обработка на данни, които не съдържат лична информация.
 
 
По време на дебат за агенцията на ООН за палестинските бежанци бяха отправени
критики към решението на САЩ да преустанови финансирането.
 
Допълнителна информация
Снимкова галерия от пленарната сесия
Съобщения за медиите

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/from-curbing-pollution-to-fighting-crime-5-numbers-from-strasbourg
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180926IPR14444/meps-back-plans-to-boost-joint-assessment-of-medicines
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180927STO14537/svmestnoto-otseniavane-na-lekarstva-v-es-po-dobr-dostp-do-zdravni-tekhnologhii
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180927STO14537/svmestnoto-otseniavane-na-lekarstva-v-es-po-dobr-dostp-do-zdravni-tekhnologhii
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180927STO14535/konfiskatsiia-na-aktivi-ot-prestpna-deynost-po-lesno-strudnichestvo-v-es
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180927STO14535/konfiskatsiia-na-aktivi-ot-prestpna-deynost-po-lesno-strudnichestvo-v-es
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20180601STO04817/svobodnoto-dvizhenie-na-danni-premakhvane-na-prechkite-pred-dighitalnata-ikonomika
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20180927STO14536/aghentsiiata-na-oon-za-palestinskite-bezhantsi-bez-neia-bi-imalo-khaos-i-nasilie
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157700403886401
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room

