
 

Парламентът през първата половина на 2019 г.:
избори, Брекзит, бъдещето на ЕС
 
Европейският парламент ще посвети последните месеци от мандата си на теми
като предстоящите избори, Брекзит и бъдещето на Европа.
 
Европейските избори
 
 
От 23 до 26 май европейските граждани ще имат възможност да изберат 705 депутати,
които след това ще сформират новия състав на Парламента и ще определят кой ще
бъде председател на Комисията. Очаквайте дебатите между водещите кандидати на
политическите партии.
 
Бъдещето на Европа
 
 
Депутатите ще продължат дискусията с ръководителите на страните в ЕС относно това
как трябва да изглежда Европа в бъдеще.
 
 
Сред тези, които ще говорят на предстоящите пленарни заседания, са испанският
премиер  Педро  Санчес,  финландският  министър-председател  Юха  Сипила  и
италианският  премиер  Джузепе  Конте.
 
 
Брекзит
 
 
Очаква се Великобритания да се оттегли от ЕС в края на март 2019 г.  Всяко едно
споразумение по въпроса трябва да бъде одобрено от Европейския парламент.
 
 
Дългосрочният бюджет на ЕС
 
 
Парламентът е одобрил приоритетите си за следващата многогодишна финансова
рамка (2021-2027 г.).  Депутатите приканват Съвета за  започване на преговори по
конкретните числа, както и по отделни програми. Депутатите искат да бъде достигнато
споразумение преди изборите  през  май,  за  да  се  избегнат  забавяния и  загуби  на
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/izborite-prez-2019-gh-kolko-deputati-shche-bdat-izbrani-ot-vsiaka-strana
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/bdeshcheto-na-es
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181106IPR18317/evrodeputatite-izlozhikha-prioritetite-za-finansirane-sled-2020-gh
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181106IPR18317/evrodeputatite-izlozhikha-prioritetite-za-finansirane-sled-2020-gh


работни места по важни проекти.
 
 
Одобрение на пестициди
 
 
Специалната комисия на ЕП, която разглежда процедурата за одобрение на пестициди
на европейско ниво, ще приеме своя доклад през януари. Препоръките на Парламента
са  насочени  към  опазването  на  здравето  на  хората  и  на  животните,  както  и  на
чистотата  на  околната  среда.
 
 
Свободна търговия
 
 
Парламентът ще гласува през февруари по споразумение за свободна търговия със
Сингапур. Страната е важен търговски партньор на ЕС, като там са установени над 10
000 компании от ЕС, обслужващи тихоокеанския регион.
 
 
Мерки срещу пропагандата от други страни
 
 
Депутатите ще обсъждат как да противодействат на пропагандата от страни извън ЕС.
Сред  възможните  решения  са  подобряване  на  информираността,  засилване  на
медийната  грамотност  и  подкрепа  за  разследващата  журналистика.
 
 
Сигнали за нередности
 
 
Депутатите ще продължат работата си по осигуряването на адекватна закрила на хора,
които сигнализират за нередности. Подобни сигнали бяха в основата на разкрития като
Дизелгейт, Люкслийкс и Досиетата от Панама.
 
Допълнителна информация
Видеоматериал: Европейските избори и водещите кандидати
ЕС трябва да засили мерките срещу руската пропаганда, настояват депутатите (януари
2018 г.) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/pest/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6139_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181120IPR19504/eu-wide-protection-and-support-for-whistle-blowers
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181120IPR19504/eu-wide-protection-and-support-for-whistle-blowers
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/european-elections-the-lead-candidate-process_N01-PUB-180522-SPIT_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180117IPR91901/eu-needs-to-increase-its-resilience-to-russian-propaganda-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180117IPR91901/eu-needs-to-increase-its-resilience-to-russian-propaganda-say-meps


Видео
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-2019_N01-PUB-181203-CMUP1H_ev

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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