
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент
 
Олег Сенцов ще получи наградата „Сахаров“ за 2018 г.  
Украинският филмов режисьор Олег Сенцов ще получи наградата "Сахаров" на
Европейския парламент за свобода на мисълта, на церемония в сряда 13.30 ч.
българско време.
 
 
Последно гласуване относно бюджета на ЕС за следващата
година
  
Парламентът се очаква в сряда да одобри новото споразумение за бюджета за
2019 г., увеличавайки бюджета за Еразъм +, опазване на климата,
изследователски програми, 
 
 
Парламентът ще вземе решение относно търговското
споразумение между ЕС и Япония  
Парламентът гласува в сряда относно споразумението за свободна търговия
между ЕС и Япония, най-голямото двустранно споразумение някога сключвано
от ЕС. 
 
 
Планове за повече прозрачност в разрешенията относно
безопасността на храните в ЕС  
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) ще трябва да публикува
подробности от оценките на рисковете, съгласно законодателството, което ще
бъде гласувано във вторник. 
 
 
Тероризъм: Европейският парламент ще гласува препоръките
на специалната комисия
  
Специалната Комисия на ЕП относно тероризма , която започна работата си
през септември 2017 г., ще представи заключенията си, които ще бъдат
гласувани в пленарна зала в сряда, 12 декември. 
 
 
 
Президентът на Кипър Никос Анастасиадис ще обсъди
бъдещето на Европа с евродепутатите
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Президентът на Кипър Никос Анастасиадис ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в
сряда в 10.00 ч. българско време.
 
 
Евродепутатите ще обсъдят хода на Брекзит след гласуването в
Камарата на общините на Обединеното кралство 
В 10.00 ч. българско време, Парламентът ще обсъди хода на оттеглянето на
Обединеното кралство от ЕС, след ключовото гласуване в Камарата на
общините на 11 декември. 
 
 
Хуманитарни визи за прекратяване на смъртните случаи 
Парламентът ще гласува новите предложения за система за хуманитарни визи
на ЕС, която да позволява на лицата търсещи убежище, да достигат до Европа,
без да прибягват до трафиканти на хора.  
 
 
Евродепутатите ще обсъдят приоритетите за Съвета на ЕС и
резултатите от срещата на Еврогрупата
  
Евродепутатите ще обсъдят предстоящата среща на лидерите на ЕС и
резултатите от последната среща на Еврогрупа, с Австрийското
председателство, 
 
 
 
Разширяване на Шенгенското пространство за включване на
България и Румъния 
 
Очаква се във вторник евродепутатите да призоват европейските министри да
приемат България и Румъния в Шенгенското пространство, свободно от
гранични проверки, колкото е възможно по-скоро. 
 
 
Споразумението за асоцииране с ЕС: Евродепутатите ще
гласуват относно Украйна 
Евродепутатите ще обсъдят  ситуацията относно споразумението за
асоцииране на ЕС с Украйна във вторник, последвано от гласуване по
резолюция в сряда. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2018-12-10

 
 
Информационен бюлетин
за сесията на Европейския парламент,
10-13 декември 2018 г., Страсбург 
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проект за програма
Гледайте заседанието на живо
EuroparlTV
Пресконференции и други събития
Аудио-визиуална страница на ЕП
EP Newshub
EPRS Пленарни подкастове по ключови въпроси

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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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


Олег Сенцов ще получи наградата „Сахаров“
за 2018 г. 
 
Украинският филмов режисьор Олег Сенцов ще получи
наградата "Сахаров" на Европейския парламент за
свобода на мисълта, на церемония в сряда 13.30 ч.
българско време.
 
Г-н Сенцов, който в момента e задържан в Русия за "заговор за терористични актове"
срещу руското "де факто" управление в Крим, ще бъде представен в Страсбург от
неговата братовчедка Наталия Каплан и адвоката му Дмитрий Динзе. Наградата ще им
бъде връчена от председателя на ЕП Антонио Таяни на церемония в пленарната зала в
Страсбург в сряда на обяд.
 
Председателя  Таяни  ще проведе  пресконференция  веднага  след  церемонията  по
награждаването  в  13.30  ч.  българско  време.
 
Можете да гледате пленарната церемония чрез EP Live и EbS+.
 
Номинирани за наградата бяха също 11 неправителствени организации, които спасяват
мигранти преминаващи през Средиземно море,  както и Насер Зефзафи,  лидер на
мароканското масово протестно движение Хирак.
 
Евродепутатите  от  Комисията  по  външни  работи,  Комисията  по  развитие  и
Подкомисията по права на човека ще организират дискусия с носителя на наградата
„Сахаров“ в понеделник, 10 декември от 20.30 до 22.00 ч. българско време.
 
Допълнителна информация 
 
Наградата  „Сахаров“  за  свобода  на  мисълта,  посветена  на  съветския  физик  и
политически дисидент Андрей Сахаров, се присъжда всяка година от Европейския
парламент. Тя е основана през 1988 г., за да отличи личности и организации, които
защитават човешките права и основните свободи.
 
Награждаване: сряда, 12 декември
 
Процедура: награда
 
Пресконференция: сряда, 12 декември, 13.30 ч.
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018


Допълнителна информация
Страницата на наградата „Сахаров“ за свободата на мисълта
Наградата „Сахаров“ 2018 г.: запознайте се с финалистите
Наградата „Сахаров“ 2018 г.: запознайте се с номинираните
Наградата „Сахаров“ 2018 г.
Бележка от Служба на ЕП за парламентарни изследвания: наградата „Сахаров“
Предишни лауреати
Мултимедиен пакет: Наградата „Сахаров“ 2018 г.
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20181005STO15106/sakharov-prize-2018-the-finalists
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180920STO14024/sakharov-prize-2018-discover-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/sakharov-2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)630285
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/laureates.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2018_8901_pk


Последно гласуване относно бюджета на ЕС за
следващата година
 
 
Парламентът се очаква в сряда да одобри новото
споразумение за бюджета за 2019 г., увеличавайки
бюджета за Еразъм +, опазване на климата,
изследователски програми, 
 
справяне с миграцията и младежката безработица. 
 
За последния бюджет на ЕС от този законодателен мандат, евродепутатите се бориха
и получиха допълнителни 688,5 млн. евро повече от първия проектобюджет, предложен
от Комисията, за програми, които считат за ключови за увеличаването на растежа и
работните меса и най-вече за Еразъм +, Инициативата за младежка заетост, „Хоризонт
2020“ (научни изследвания) и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и
МСП (COSME).
 
Прочетете повече по темата и относно други бюджетни укрепвания, напр. в областта на
защитата на климата, справянето с мигрантската криза и подкрепата за земеделците,
в отминали прессъобщения за постигнатото споразумение със Съвета във вторник 5
декември.
 
 
 
Около 94% от бюджета на ЕС отива за гражданите, регионите, градовете, земеделците
и предприятията. Административните разходите на ЕС представляват средно 6% от
общата сума.
 
 
 
Дебат: вторник, 11 декември
 
Гласуване: сряда, 12 септември
 
Процедура: бюджетна
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young


Допълнителна информация

Прессъобщение относно споразумението със Съвета (05/12/2018)
Бюджетните сили на Европейския парламент
Проучване на ЕП: бюджетна процедура
Комисия по бюджети
Европейска комисия: бюджетни документи 2019 г.
Даниеле Виоти (С&Д. Италия) главен докладчик (Секция на Комисията относно
бюджета на ЕС за 2019 г.)
Паул Рюбиг (ЕНП, Австрия) докладчик за другите секции
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20714/eu-budget-2019-deal-ep-boosts-support-for-researchers-and-the-young
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00005/Budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124791/DANIELE_VIOTTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124791/DANIELE_VIOTTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2278/PAUL_RUBIG/home
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Парламентът ще вземе решение относно
търговското споразумение между ЕС и Япония
 
Парламентът гласува в сряда относно споразумението
за свободна търговия между ЕС и Япония, най-
голямото двустранно споразумение някога сключвано
от ЕС. 
 
Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония разрешава услуги,
създава общи правила за двустранна търговия и общи стандарти за двата обменящи
блока, които в крайна сметка ще доведат до премахване на почти всички мита върху
стоките. Сектори като вина и спиртни напитки, месо, млечни продукти, текстилни и
кожени изделия, фирми, които се интересуват от публични заявки в железопътния
сектор, както и малките и средни предприятия ще излязат големите победители от
споразумението, което влиза в сила на 1 февруари 2019 г., след като Парламентът и
Съветът на ЕС официалн го ратифицират.
 
Същият ден Парламентът ще обсъди и Споразумението за стратегическо партньорство,
което има за цел да разшири обхвата на сътрудничество от търговията към други
сектори.
 
Повече за споразуменията 
 
Икономическото споразумение за партньорство, подписано на 17 юли 2018 г., създава
търговска зона за 600 милиона хора и покрива една трета от глобалния БВП и около
40% от глобалната търговия. На по-късен етап ще премахне и почти всички мита на
стойност от  около 1  млрд.  евро годишно за всички Европейски продукти и  услуги
изнасяни за Япония.
 
Стратегическото споразумение за партньорство разширява сътрудничеството в области
като енергетика, образование, изследвания и развитие, развитието и борбата срещу
изменението на климата и тероризма. То ще трябва да бъде ратифицирано от всички
държави членки на ЕС преди да влезе в сила.
 
Преговорите относно отделно споразумение с  Япония за защита на инвестициите,
имащо за цел създаването на механизъм за разрешаване на спорове игарантирането на
равноправно и справедливо отношение към преките чуждестранни инвестиции на ЕС в
Япония и обратно, продължават.
 
Процедурни  кодове:  2018/0091(NLE);  2018/0091M(NLE);  2018/0122(NLE)  и
2018/0122M(NLE)
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf


Дебат: вторник, 11 декември
 
Гласуване: сряда, 12 декември
 
Процедура: одобрение
 
Пресконференция: сряда, 15.30 - 16.00 ч. българско време
 
Допълнителна информация
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението
между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението
между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство
Прессъобщение относно гласуването в Комисия (05.11.2018)
Профил на докладчика
Процедурно досие  (одобрение)
Процедурно досие (резолюция)
Проучване на ЕП: търговско споразумение между ЕС и Япония
Мястото на ЕС в световната търговия (инфографики) 21.08.2018
Отношенията между ЕС и Япония: ново търговско споразумение, нова ера (03.12.2018)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0366&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18264/trade-committee-meps-give-greenlight-to-landmark-eu-japan-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0091M(NLE)
https://epthinktank.eu/2018/07/12/eu-japan-trade-agreement-a-driver-for-closer-cooperation-beyond-trade-international-agreements-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20180703STO07132/the-eu-s-position-in-world-trade-in-figures-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20181127STO20312/eu-japan-relations-new-trade-agreement-dawn-of-a-new-era
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-japan_9903_pk


Планове за повече прозрачност в
разрешенията относно безопасността на
храните в ЕС 
 
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
ще трябва да публикува подробности от оценките на
рисковете, съгласно законодателството, което ще бъде
гласувано във вторник. 
 
Новите правила целят повече прозрачност, обективност и надежност в оценките на
рисковете, както и на тяхното комуникиране и управление от страна на ЕОБХ. Трябва
да бъдат заделени повече средства за ЕОБХ, за да може тя да изпълнява научните си
задачи.
 
Бързи факти 
 
Предложението е продължение на Европейската гражданска инициатива за глифозат и
по-специално  отговор  на  опасенията,  изразени  в  инициативата,  че  научните
изследвания, използвани за оценка на пестицидите, не са достатъчно независими и не
са  публично  достъпни.  То  също  така  следва  проверката  на  пригодността  на
законодателството  в  областта  на  храните,  инициирана  от  ЕК  а  през  2014  г.  и
приключила  през  януари  2018  г..
 
Процедурен код: 2018/0088(COD)
 
Дебат: понеделник, 10 декември
 
Гласуване: вторник, 11 декември
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 
Допълнителна информация

Проектодоклад
Прессъобщение относно гласуването в Комисия (27.11.2018)
Профил на докладчика
Процедурно досие
Информация относно законодателство в областта на храните
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0417&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0417&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181127IPR20241/eu-food-watchdog-more-transparency-better-risk-prevention
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4282/RENATE_SOMMER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/food-safety_3003_pk


Тероризъм: Европейският парламент ще
гласува препоръките на специалната комисия
 
 
Специалната Комисия на ЕП относно тероризма , която
започна работата си през септември 2017 г., ще
представи заключенията си, които ще бъдат гласувани
в пленарна зала в сряда, 12 декември. 
 
Докладът призовава следващия председател на Европейската комисия да поддържа
самостоятелно портфолио за комисар за „Съюза за сигурност“ и призовава държавите
членки за засилване на сътрудничеството и бързото споделяне на информация, при
увеличаване  на  нивото  на  заплаха.  Освен  това  Европол  трябва  да  се  превърне  в
истински център за обмен на информация и сътрудничество в областта на борбата с
тероризма на равнище ЕС, с по-силен мандат при необходимост.
 
Съдокладчиците Моника Холмайер (ЕНП, Германия) и Хелга Стивънс (ЕКР, Белгия), и
председателя на специалната Комисия Натали Гризбек (АЛДЕ, Франция) ще проведат
пресконференция в сряда, 12 декември в 16.00 ч. българско време в Страсбург.
 
Дебат: вторник, 11 декември
 
Гласуване: сряда, 12 декември
 
Пресконференция: сряда, 12 декември (16.00 – 16.30 ч. българско време)
 
Допълнителна информация
Специална Комисия по тероризъм (TERR)

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/terr/home.html


 
Президентът на Кипър Никос Анастасиадис ще
обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите
 
Президентът на Кипър Никос Анастасиадис ще обсъди
бъдещето на Европа с евродепутатите и председателя
на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в сряда в
10.00 ч. българско време.
 
Това ще бъде четиринадесетият от серията дебати за бъдещето на Европа между
държавните и правителствени ръководители на ЕС и евродепутатите. Научете повече
за предишните дебати тук.
 
Испанският премиер Педро Санчес ще се обърне към евродепутатите по време на
януарската сесия в Страсбург.
 
Процедурен код: 2018/2732(RSP)
 
Дебат: сряда 12 декември, 10.00 ч. българско време
 
Процедура: дебат без резолюция
 
Допълнителна информация
Дебати за бъдещето на Европа

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
Кратка биография на президента на Кипър Никос Анастасиадис

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://presidency.gov.cy/en/bio.html


Евродепутатите ще обсъдят хода на Брекзит
след гласуването в Камарата на общините на
Обединеното кралство
 
В 10.00 ч. българско време, Парламентът ще обсъди
хода на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС,
след ключовото гласуване в Камарата на общините на
11 декември. 
 
Този дебат ще позволи на евродепутатите да оценят и коментират ратифицирането на
процедурата в Обединеното кралство след споразумението в Европейския съвет на 25
ноември, когато държавните и правителствени ръководители подкрепиха договореното
споразумение  за  оттеглянето  и  политическата  декларация  относно  бъдещите
отношения  с  Обединеното  кралство.
 
Дебат: сряда, 12 декември
 
Гласуване: следващата мини-сесия
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията,
 
Допълнителна информация
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_1603_pk



Хуманитарни визи за прекратяване на
смъртните случаи
 
Парламентът ще гласува новите предложения за
система за хуманитарни визи на ЕС, която да
позволява на лицата търсещи убежище, да достигат до
Европа, без да прибягват до трафиканти на хора.  
 
Според механизма,  хора,  които търсят хуманитарна закрила,  ще могат да подават
молба за виза в посолствата и консулствата на ЕС в чужбина, които, след като бъдат
издадени, биха им дали достъп до европейска територия и по-точно до държавата
членка, издала визата, единствено с цел подаване на молба за убежище.
 
Целта  е  да  се  намали  трафикът  на  хора  и  последващите  смъртни  случаи  по
мигрантския път  към ЕС,  най-вече в  Средиземно море,  както и  да  се  оптимизира
бюджетът на държавите членки и на ЕС за убежище,  правоприлагащи процедури,
граничен контрол,  наблюдениеи операции за търсене и спасяване.
 
Проектодокладът призовава Европейската комисия да предложи законодателен проект
за създаване на Европейска хуманитарна система за визи до 31 март 2019 г. За да бъде
приет, той трябва да бъде подкрепен от мнозинството от евродепутатите.
 
Процедурен код: 2018/2271(INL)
 
Гласуване: вторник, 11 декември
 
Пресконференция: сряда, 12 декември, 17.30 ч. българско време
 
Процедура: законодателна инициатива
 
Допълнителна информация
Прессъобщение относно гласуването в Комисия (3.12.2018)
Профил на докладчика
Процедурно досие
Проучване на ЕП: оценка на добавената стойност от хуманитарните визи (октомври
2018 г.)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181203IPR20713/humanitarian-visas-would-reduce-refugees-death-toll
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96812/mep_home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2271(INL)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621823/EPRS_STU(2018)621823_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621823/EPRS_STU(2018)621823_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_3202_pk


Евродепутатите ще обсъдят приоритетите за
Съвета на ЕС и резултатите от срещата на
Еврогрупата
 
 
Евродепутатите ще обсъдят предстоящата среща на
лидерите на ЕС и резултатите от последната среща на
Еврогрупа, с Австрийското председателство, 
 
председателя на Европейската комисия и председателя на Еврогрупата.
 
Държавните и правителствени ръководители ще се срещнат в Брюксел на 13 и 14
декември, за да обменят мнения относно дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027
(Многогодишна финансова рамка - МФР). Те ще обсъдят оставащите пречки в единния
пазар  и  вариантите  за  действия  за  преодоляването  им,  миграцията,  както  и
предстоящата Среща на върха с Лигата на арабските държави през февруари 2019 г.
 
Те също така ще изслушат върховния представител Федерика Могерини относно плана
за действие за борбата с дезинформация.
 
 
 
Дебат: вторник, 11 декември
 
Процедура: дебат без резолюция
 
Допълнителна информация
Предварителен дневен ред на Европейския Съвет на 13 и 14 декември 2018 г.
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000
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https://www.consilium.europa.eu/media/36965/2018121314-euco-ada.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


 
Разширяване на Шенгенското пространство
за включване на България и Румъния
 
 
Очаква се във вторник евродепутатите да призоват
европейските министри да приемат България и
Румъния в Шенгенското пространство, свободно от
гранични проверки, колкото е възможно по-скоро. 
 
Евродепутатите  ще  обсъдят  в  понеделник  и  ще  гласуват  във  вторник  по
незаконодателната резолюция, в която се призовава Съветът на ЕС да вземе бързо и
положително  решение  за  включването  на  България  и  Румъния  като  пълноправни
членове  в  Шенгенското  пространство.
 
Бързи факти 
 
Парламентът даде зелена светлина на присъединяването на България и Румъния към
Шенгенското пространство през юни 2011 г. и няколко пъти потвърди позицията си след
законодателната резолюция.
 
Понастоящем България и  Румъния частично  прилагат  Шенгенските  правила,  като
проверки  се  извършват  на  вътрешните  граници  на  двете  страни.  Окончателното
решение дали двете страни могат да станат част от Шенгенското пространство трябва
да бъде взето чрез единодушно гласуване в Съвета на ЕС.
 
Дебат: понеделник, 10 декември
 
Гласуване: вторник, 11 декември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация

Доклад относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от
Шенген в България и Румъния

Прессъобщение от гласуването в Комисия (5.11.2018)
Профил на докладчика Сергей Станишев (С&Д, България)
Процедурно досие
Проучване на ЕП: Разходите извън Шенген: граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20110608IPR20929/bulgaria-and-romania-ready-to-join-schengen-area-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0365&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18252/meps-demand-bulgaria-s-and-romania-s-swift-accession-to-schengen-area
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181105IPR18252/meps-demand-bulgaria-s-and-romania-s-swift-accession-to-schengen-area
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124852/SERGEI_STANISHEV/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2092(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-schengen_1602_pk


Споразумението за асоцииране с ЕС:
Евродепутатите ще гласуват относно Украйна
 
Евродепутатите ще обсъдят  ситуацията относно
споразумението за асоцииране на ЕС с Украйна във
вторник, последвано от гласуване по резолюция в
сряда. 
 
Докладът на Комисията по външна политика на ЕП подчертава, че въпреки войната на
изток и опитите на Русия да дестабилизира страната, Украйна е направила достойни
реформи в областта на енергетиката, здравеопазването, пенсиите, образованието,
публичната администрация и децентрализацията.
 
Евродепутатите остават обезпокоени от нивата на корупцията в Украйна, влиянието на
олигарсите в страната и липсата на независима съдебна власт.
 
Бързи факти 
 
Украйна подписа споразумението за асоцииране с Европейския съюз през 2014 г.,
засилвайки по този начин икономическите и политическите си връзки с ЕС. То влезе в
сила през 2017 г.
 
Процедурен код: 2017/2283(INI)
 
Дебат: вторник, 11 декември
 
Гласуване: сряда, 12 декември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация

Прессъобщение от гласуването в Комисия (13.11.2018)
Комисия по външни работи
Процедурно досие
Профил на докладчика
Проучване на ЕП относно споразуменяита на ЕС с Молдова, Грузия и Украйна (юни
2018 г.)
Свободен достъп до снимки, видеа и аудио материали

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181113IPR18808/meps-recognise-ukraine-s-reform-efforts
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181113IPR18808/meps-recognise-ukraine-s-reform-efforts
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2283(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2341/MICHAEL_GAHLER/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621833/EPRS_STU(2018)621833_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621833/EPRS_STU(2018)621833_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hom

