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Позоваване № 20180305NEW99009

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент
Бюджетът на ЕС след 2020 г. трябва да отговаря на амбициите
му
ЕС трябва да подкрепя научни програми, младежта и малките фирми. Това се
казва в проекта на ЕП за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

3

Парламентът ще изложи визията си относно бъдещето след
Брекзит
Резолюция относно позицията на ЕП за рамката на отношенията между ЕС и
Обединеното кралство след Брекзит ще бъде обсъдена във вторник и
гласувана в сряда.
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Корпоративни данъци: реформа, която включва дигитални
фирми и спира избягването
За да разубеди фирмите да местят данъчната си база в юрисдикции с ниско
облагане, ЕП ще гласува сериозна реформа на корпоративната данъчна
система.
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Безопасността на журналистите в Словакия
След убийството на разследващия журналист Ян Куцияк и годеницата му
свободата на пресата и сигурността на журналистите в ЕС ще бъдат обсъдени в
сряда следобед.
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Португалският министър-председател ще обсъди бъдещето на
Европа с евродепутатите
Министър-председателят на Португалия Антонио Коща ще стане третият лидер
от ЕС, който ще дебатира бъдещето на Европа с евродепутатите в сряда
сутринта.
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Търговските ограничения със САЩ и защита на работата и
бизнеса в ЕС
Допълнителни американски мита върху вноса на стомана и алуминий, както и
отговорът на комисаря по търговията Сесилия Малмстрьом ще бъдат обсъдени
в сряда.
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Най-бедните региони в ЕС: призив за „амбициозно“
финансиране и стратегии
Евродепутати твърдят, че проектите за сближаване между регионите в ЕС
трябва да останат приоритет и да бъдат финансирани въпреки натиска върху
бюджета на ЕС.
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Сравняване на цените на трансгранични пратки
Потребители и компании ще имат възможността да сравняват цените на пратки
от и до друга държава в ЕС според текст на проект, който ще се гласува във
вторник.
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Дебат относно насилието над жени и ратифицирането на
Истанбулската конвенция
В понеделник евродепутатите вероятно ще насърчат държавите членки, които
не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го направят.

13

http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2018-03-12

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
Обратна връзка
Krasimir SAVOV
(+32) 2 28 41996 (BXL)
(+33) 3 881 78386 (STR)
(+32) 473 525 428
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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Бюджетът на ЕС след 2020 г. трябва да
отговаря на амбициите му
ЕС трябва да подкрепя научни програми, младежта и
малките фирми. Това се казва в проекта на ЕП за
следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Предстоящата Многогодишна финансова рамка (МФР) трябва да подпомага
земеделието и регионалните политики, а също така, да финансира нови приоритети
като сигурност, отбрана и миграция, както и да компенсира всякакъв вид недостиг
причинен от напускането на Обединеното кралство, гласи текста на предложението. То
ще бъде подложено на дебат във вторник и гласуване в сряда.
За да влезе в сила новият бюджет, е нужно Парламентът да даде своето съгласие.
Някои евродепутати предупреждават, че не може да бъде постигнато споразумение
относно МФР без съответстващо увеличение на ресурсите , т.е. частта с приходите от
бюджета на ЕС. Следователно приходите и разходите трябва да бъдат третирани в
комплект.
Приходи

Освен текста на МФР, Парламентът ще дискутира и гласува резолюция, която настоява
за запазването на собствените ресурси и постепенното добавяне на нови такива, като
данъци върху финансовите услуги, част от данъците от фирми в дигиталния сектор или
екологични данъци. Прекият принос, базиран на брутния национален доход от
държавите членки, се очаква да бъде намален съгласно.
За повече информация относно позициите по проекта, вижте това съобщение за
медиите.
Допълнителна информация

• Над 94% от бюджета на ЕС отиват за за гражданите, региони, градове,
земеделци и бизнес. Административните разходи на ЕС представляват помалко от 6% от общия бюджет, като заплатите представляват около
половината от тези 6%. (източник: Европейската комисия)

• Анкета показва, че европейците очакват от ЕС решения. Повечето
отговорили смятат, че Европа трябва да върши повече за да се справи с
широк спектър от проблеми: от сигурност до миграция и безработица.
(източник: Евробарометър).
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Следващи стъпки

Двете позиции представят приноса на Парламента към законодателното предложение
на Комисията, насрочено за май 2018 г.
Те призовават разговорите между Парламента, Комисията и Съвета да започнат без
забавяне, за да се направи опит за постигане на споразумение преди Европейските
избори през 2019 г.
Дебат: вторник, 13 март
Гласуване: сряда, 14 март
Процедура: Незаконодателни резолюции
Пресконференция: сряда, 14 март, 15:00 (българско време)
#EUBudget #MFF

Повече информация
Проекторезолюция за предстоящата МФР: Подготовка на позицията на Парламента
относно МФР след 2020 г.
Проекторезолюция за реформиране на системата за собствени ресурси на ЕС
Съобщение за медиите относно гласуването в комисия (22.02.2018 г.)
Профил на докладчика относно МФР Ян Олбрихт (ЕПП, Полша)
Профил на докладчика относно МФР Изабел Тома (С&Д, Франция)
Профил на докладчика относно Собствени ресурси Януш Левандовски (ЕПП, Полша)
Профил на докладчика относно Собствени ресурси Жерар Дьопре (АЛДЕ, Белгия)
Процедурно досие (МФР):
Процедурно досие (Собствени ресурси)
Брифинг на ЕП: “Европейският съвет и Многогодишната финансова рамка”
Брифинг на ЕП: “Предстоящия дългосрочен бюджет на ЕС”
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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Парламентът ще изложи визията си относно
бъдещето след Брекзит
Резолюция относно позицията на ЕП за рамката на
отношенията между ЕС и Обединеното кралство след
Брекзит ще бъде обсъдена във вторник и гласувана в
сряда.
Гласуването ще се състои преди срещата на държавните и правителствените
ръководители на ЕС в Брюксел на 22 и 23 март.
Проекторезолюцията, подготвена от работната група на парламента относно Брекзит и
одобрена от Председателския съвет (съставен от председателя на ЕП и лидерите на
политическите групи) твърди, че споразумение за асоцииране между ЕП и Обединеното
кралство би могло да предостави уместна рамка за бъдещи отношения.
Също така се подчертава че ЕС има задължителни общи правила, институции и
ръководни, изпълнителни и съдебни механизми, което цели да изясни, че дори близко
асоциирани държави със сходно законодателство не могат да се възползват от облаги
или достъп до пазара, подобни на тези на държавите членки на ЕС.
Очаква се държавните и правителствените ръководители на ЕС да одобрят
препоръките на Съвета за преговорите по бъдещите отношения на Обединеното
кралство с ЕС по време на срещата през март. Евродепутатите ще дебатират и други
теми заложени в програмата на срещата, като работни места и конкурентост, данъци и
външни отношения на ЕС.
Дебат: вторник, 13 март
Гласуване: сряда, 14 март
Процедура: Дебат със Съвета и Комисията с резолюция
#Brexit #euco

Повече информация
Проект на резолюция относно рамкана за бъдещите отношения на ЕС и Обединеното
кралство
Съобщение за медиите относно съвместния доклад(07.03.2017 г.)
Страница с новини за Брекзит
Инфографика: „Обединеното кралство и ЕС“
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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Корпоративни данъци: реформа, която
включва дигитални фирми и спира
избягването
За да разубеди фирмите да местят данъчната си база в
юрисдикции с ниско облагане, ЕП ще гласува сериозна
реформа на корпоративната данъчна система.
Промените са изложени в два, допълващи се законодателни документа Обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) и Обща консолидирана
основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), които заедно целят да изградят
единен, ясен и справедлив данъчен режим в Европа.
Предложенията включват планове, които да подсигурят, че фирмите плащат данъци
там, където изкарват печалбата си, да въведат единен комплект от данъчни правила,
важащи за целия ЕС, и да използват дигитални данни за изчисляването на данъчни
задължения.
Дебат: вторник, 13 март
Гласуване: сряда, 14 март
Процедура: консултация
#Fairtaxation

Повече информация
Съобщение за медиите след гласуването в комисията (21.02.2018 г.)
Профил на докладчика Паул Танг (С&Д, Нидерландия)
Профил на докладчика Ален Ламасур (ЕПП, Франция)
Процедурно досие
Процедурно досие
Още информация
Още информация
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Безопасността на журналистите в Словакия
След убийството на разследващия журналист Ян
Куцияк и годеницата му свободата на пресата и
сигурността на журналистите в ЕС ще бъдат обсъдени
в сряда следобед.
Евродепутатите ще дискутират и разкритията на г-н Куцияк в последната му статия,
публикувана посмъртно, относно предполагаемата злоупотреба със средства на ЕС в
Словакия, както и възможни връзки между организирани престъпни групи и словашки
политици. Дебатът ще бъде обобщен в резолюция, която ще бъде гласувана на
следващата пленарна сесия.
В сряда, на 7 ми март, Парламентът изпрати и специална делегация от шест
евродепутати до Словакия за два дни с цел да разследват ситуацията на място.
Парламентът почете паметта на г-н Куцияк и г-ца Кушнирова с минута мълчание по
време на пленарната сесия на 28 февруари. Председателят на Парламента Антонио
Таяни осъди строго убийства като подчерта, че свободата на словото трябва да бъде
подсигурен и призова словашките власти да „разкрият истината“.
Дебат: сряда, 14 март
Гласуване: априлска пленарна сесия
Процедура: изявление на Съвета и Комисията следвано от дебат и резолюция
#AllForJan #JanKuciak

Повече информация
Минута мълчание за убития журналист Ян Куцияк (28.02.2018 г.)
Видео: Председателят на ЕП Антонио Таяни относно убийството на словашки
журналист Ян Куцияк и минута мълчание (28.02.2018 г.)
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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Португалският министър-председател ще
обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите
Министър-председателят на Португалия Антонио Коща
ще стане третият лидер от ЕС, който ще дебатира
бъдещето на Европа с евродепутатите в сряда
сутринта.
Антонио Коща заема поста на евродепутат и заместник-председател на Европейския
парламент от юли 2004 до март 2005 г., след което напуска, за да стане Министър на
вътрешните работи на Португалия. В допълнение на други политически роли, г-н Коща
изпълнява длъжността на кмет на Лисабон в продължение на осем години. Назначен е
за министър-председател на 26 ноември 2015 г.

Това ще бъде третият от поредица дебати между държавни и правителствени
ръководители от ЕС и евродепутатите относно бъдещето на Европейския съюз след
ирландски министър-председател Лео Варадкар на 17 януари и хърватския министърпредседател Андрей Пленкович на 6 февруари.
Председателят на ЕП Антонио Таяни и португалския министър-председател ще дадат
съвместна пресконференция след пленарния дебат в приблизително 13:30 българско
време.
Следващият дебат относно бъдещето на Европа с лидер на ЕС с френския президент
Еманюел Макрон е насрочен за априлската пленарна сесия.

Дебат: сряда, 14 март
Пресконференция: сряда, 14 март, приблизително 13:30 българско време, в зала
Daphné Caruana Galizia , LOW N-1/201
#FutureofEurope @antoniocostapm

Повече информация
Биография на министър-председателя на Португалия Антонио Коста
Бъдещето на ЕС
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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Търговските ограничения със САЩ и защита
на работата и бизнеса в ЕС
Допълнителни американски мита върху вноса на
стомана и алуминий, както и отговорът на комисаря по
търговията Сесилия Малмстрьом ще бъдат обсъдени в
сряда.
Евродепутатите ще дискутират плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да
наложи нови мита върху вноса на стомана и алуминий, както и планираните мерки за
противодействие, потенциалния ефект върху работните места, инвестициите и цените
в ЕС и смекчаващите мерки, необходими за защита на гражданите на ЕС.
Комисията за международна търговия на ЕП упрекна решението на САЩ и подкрепи ЕК
в даването на твърд и навременен отговор в съответствие с международното търговско
право.
Испански маслини
В отделен дебат в сряда, евродепутати ще разпитат Комисията за действията,
планирани след новите мита, наложени от САЩ върху вноса на испански маслини, и ще
гласуват резолюция в четвъртък.
Дебат: сряда, 14 март
Гласуване: четвъртък, 15 март (мита на САЩ върху испанските маслини)
Процедура: изказване на Комисията без резолюция, въпрос с искане за устен отговор
към комисията с резолюция
Прес конференция: TBC

Повече информация
Евродепутати, упрекват ограниченията на САЩ за стомана и алуминий (02.03.2018 г.)
Въпрос с искане за устен отговор към комисията относно американското мито върху
испанските маслини
Комисия за международна търговия
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Най-бедните региони в ЕС: призив за
„амбициозно“ финансиране и стратегии
Евродепутати твърдят, че проектите за сближаване
между регионите в ЕС трябва да останат приоритет и
да бъдат финансирани въпреки натиска върху
бюджета на ЕС.

Евродепутатите от комисията по регионално развитие подчертават, че съкращения в
националните обществени инвестиции ще засегнат регионите с нисък доход и нисък
растеж, които вече страдат от отрицателните ефекти на икономическата и финансова
криза.
Освен приоритетно финансиране от ЕС, тези региони имат нужда и от специално
обособени стратегии, които да запълнят празнини и да предложат динамични
перспективи на населението, допълват евродепутатите.
Проектът на резолюцията ще бъде гласуван във вторник след дебат в понеделник.
Допълнителна информация
Еврокомисията публикува доклад на тема „Конкурентостта в региони с нисък доход и
нисък растеж“ през април 2017 г. Докладът се фокусира върху 47 изоставащи региона в
8 държави членки - „региони с нисък растеж“ с брутен вътрешен продукт близък до
средния за ЕС, но с нисък растеж (в Италия, Испания, Гърция и Португалия) и „региони
с нисък доход“ с нисък брутен вътрешен продукт, но с окуражителен растеж (в
България, Румъния, Унгария и Полша).
Приблизително един на всеки шест граждани на ЕС живее в изоставащ регион (83
милиона жители), от които 32 милиона живеят в региони с нисък доход и 51 в региони с
нисък растеж.
Дебат: четвъртък, 15 март
Гласуване: четвъртък, 15 март
Процедура: незаконодателна резолюция
#CohesionPolicy
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Пленарни сесии
Повече информация
Проекторезолюция за изоставащите региони в ЕС
Процедурно досие
Профил на докладчика Микела Джуфрида (С&D, Италия)
Брифинг на ЕП: “Измерване на социалния прогрес на регионите на ЕС”
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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Пленарни сесии

Сравняване на цените на трансгранични
пратки
Потребители и компании ще имат възможността да
сравняват цените на пратки от и до друга държава в ЕС
според текст на проект, който ще се гласува във
вторник.

Правилата ще задължават доставчици на международни пратки да докладват цените
си на местните власти и Европейската комисия, която ще ги публикува на определен
уебсайт, за да позволи на потребители и компании да ги сравняват по-лесно и намалят
ненужни разлики.
Комисията предложи новите правила като част от пакета за електронна търговия, за да
насърчи възможности за търговия със стоки и услуги из ЕС. Текстът беше договорен
предварително от преговарящите на Парламента и Съвета.
Според публична консултация на Европейската комисия от 2015 г. две трети от
потребителите са се отказвали да направят онлайн покупка, защото цената на
международната доставка им се е сторила прекалено висока. Компании, отговорили на
анкета на Евробарометър, са на същото мнение.
Дебат: понеделник, 12 март
Гласуване: вторник, 13 март
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение по първо четене

Повече информация
Проектът на текста, одобрен на преговорите между ЕП и Съвета
Съобщение за медиите относно споразумението между ЕП и Съвета (14.12.2017 г.)
Профил на докладчика Люси Андерсън (С&Д, Великобритания)
Процедурно досие
Изследване на ЕП: Международни доставки на пратки (декември 2017 г.)
Видео относно услугите за доставяна на международни пратки
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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Пленарни сесии

Дебат относно насилието над жени и
ратифицирането на Истанбулската конвенция
В понеделник евродепутатите вероятно ще насърчат
държавите членки, които не са ратифицирали
Истанбулската конвенция, да го направят.
До днешна дата само 17 държави членки са ратифицирали Конвенцията на Съвета на
Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, по-известна
като Истанбулската конвенция - Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония, Испания,
Италия, Кипър, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения,
Финландия, Франция и Швеция. В дебат с Комисията и Съвета, мнозинството от
евродепутатите се готвят да призоват останалите страни от ЕС да ратифицират
конвенцията възможно най-скоро.
Истанбулската конвенция, най-подробното международно споразумение за борба с
насилието над жени беше приета от Съвета на Европа през 2011 г. Тя влиза в сила през
август 2014 г. и е подписана от ЕС през юни 2017 г.

Дебат: понеделник, 12. март
Процедура: изказване на Съвета и Комисията, без резолюция

Повече информация
Истанбулската конвенция, таблица с подписи и ратификации
Безплатни снимки и аудиовизуални материали

BG

Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

13 I 13

