
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент
 
Еманюел Макрон ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите 
 
 
Френският президент Еманюел Макрон ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер във вторник сутрин. 
 
 
Фейсбук: ЕП ще обсъди злоупотребата с личните данни на
европейски граждани
 
  
 
 
В резултат на скандала с Фейсбук и „Кеймбридж аналитика“ в сряда
евродепутатите ще обсъдят защитата на данни и запазването на личния живот
на гражданите.
 
 
 
 
Кръгова икономика – стимулиране на рециклирането и
ограничаване на сметищата 
 
Делът на отпадъците, които трябва да бъдат рециклирани, ще се повиши от
44% до 55% до 2025 г. според нови правила за кръговата икономика, които ще
бъдат гласувани в сряда.
 
 
Националните планове за защита на климата и горите – финално
гласуване 
 
Емисиите на въглероден диоксид от транспорта, земеделието, сградите и
отпадъците трябва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. Обезлесяването в ЕС
ще трябва да бъде компенсирано със засаждането на нови дървета.
 
 
 
 
Финално гласуване за подобряването на енергийната
ефективност на сградите в ЕС
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В пленарна зала ще бъдат гласувани новите правила, които ще осигурят
максимална енергийна ефективност на сградите в ЕС до 2050 г. 
 
 
Убийството на Ян Куцияк – очакван призив от евродепутатите
за защита на журналистите в ЕС
 
  
 
В отговор на убийството на разследващия журналист Ян Куцияк и годеницата
му евродепутати ще призовават за мерки за подобряване на защитата на
журналисти в ЕС в четвъртък. 
 
 
Органични храни – нови правила за подпомагането на сектора 
 
Нови правила относно сертифицирането и етикетирането на органични храни,
които да насърчат производството, ще бъдат обсъдени във вторник и гласувани
в четвъртък. 
 
 
Одобряване на автомобили – нови правила срещу емисиите 
 
 
ЕП се готви да приеме нови правила за типово одобрение, за да гарантира, че
автомобилите по пътищата са чисти и безопасни. 
 
 
Назначението на генералния секретар на ЕК, обект на
внимателно разглеждане 
 
Евродепутатите се готвят да гласуват резолюция, която ще обобщи наученото и
ще очертае план за действие във връзка с противоречивото назначение на
генералния секретар на ЕК Мартин Селмайер. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2018-04-16
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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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Еманюел Макрон ще обсъди бъдещето на
Европа с евродепутатите
 
 
 
Френският президент Еманюел Макрон ще обсъди
бъдещето на Европа с евродепутатите и председателя
на ЕК Жан-Клод Юнкер във вторник сутрин. 
 
 
 
Еманюел Макрон е министър на икономиката, индустрията и цифровизацията от август
2014 до август 2016 г. Печели президентските избори като основател на движението
„Напред!“  (на  френски:  “En  marche!”),  основано  на  6  август  2016  г.  На  7  май  2017
Еманюел  Макрон  е  избран  за  осмия  президент  на  Петата  френска  република. 
 
 
 
Това ще бъде четвъртият от  поредица дебати между държавни и правителствени
ръководители на ЕС и евродепутатите относно бъдещето на Европейския съюз след
ирландския министър-председател Лео Варадкар на 17 януари, хърватския министър-
председател Андрей Пленкович на 6 февруари и португалския министър-председател
Антонио Коща на 14 март.
 
Следващият европейски лидер, който ще направи обръюение пред Парламента, ще
бъде белгийският министър-председател Шарл Мишел по време на майската пленарна
сесия в Брюксел.
 
Дебат: вторник 17 април
 
#FutureofEurope @EmmanuelMacron
 
 
 
 
 
Повече информация
Биография на френския президент Еманюел Макрон
Елисейският дворец
Дебат относно бъдещето на Европа
Безплатни снимки и аудиовизуални материали - Бъдещето на Европа
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http://www.elysee.fr/la-presidence/emmanuel-macron-biographie/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180112IPR91628/sporied-irlandskiia-priemiier-idiealt-za-iedno-po-dobro-bdieshchie-vsie-oshchie-vdkhnoviava
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180202IPR97024/sporied-khrvatskiia-priemiier-ptiat-ni-triabva-da-vodi-napried-a-nie-nazad
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-without-giving-more-to-it-says-portuguese-pm
https://twitter.com/EmmanuelMacron
http://www.elysee.fr/la-presidence/emmanuel-macron-biographie/
http://www.elysee.fr/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/bdieshchieto-na-ies
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/future-of-europe_3206_pk


Фейсбук: ЕП ще обсъди злоупотребата с
личните данни на европейски граждани
 
 
 
 
 
В резултат на скандала с Фейсбук и „Кеймбридж
аналитика“ в сряда евродепутатите ще обсъдят
защитата на данни и запазването на личния живот на
гражданите.
 
 
 
Евродепутатите ще подчертаят важността на защитата на данните като предпазна
мярка срещу изборни манипулации. Очаква се те отново да призоват ръководството на
Фейсбук да се яви пред Европейския парламент.
 
„Кеймбридж  аналитика“  е  обвинена  в  придобиването  на  данните  на  милиони
потребители  без  тяхното  разрешение,  за  да  се  насочи  към  тях  по  време  на
президентските избори в САЩ от 2016 г. Информацията от профилите във Фейсбук на
87  милиона  потребители,  2,7  милиона  от  които  в  ЕС,  може  да  е  била  придобита
неправомерно.
 
Председателят на ЕП Антонио Таяни покани изпълнителния директор на Фейсбук Марк
Зукърбърг в Парламента след разкритията за нарушения с личните данни. Комисията
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи също покани компанията да
изясни  ситуацията  и  последиците  за  сигурността  на  данните  на  европейските
граждани.
 
 
 
Процедуренкод:
 
Дебат: сряда, 18 април
 
Процедура: дебатсКомисиятаиСъвета, безрезолюция
 
#dataprotection
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Повече информация
Фейсбук: Парламентът очаква обяснения относно скандала с личните данни
Безплатни снимки и аудиовизуални материали: Защита на личните данни
Кризата с данните от Фейсбук - изявление на Антонио Таяни, председател на ЕП
data-crisis_I152976-V_v
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180322STO00325/facebook-parlamientt-ochakva-obiasnieniia-otnosno-skandala-s-lichnitie-danni
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/data-protection_5707_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-tajani-facebook-
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-tajani-facebook-


Кръгова икономика – стимулиране на
рециклирането и ограничаване на сметищата
 
 
Делът на отпадъците, които трябва да бъдат
рециклирани, ще се повиши от 44% до 55% до 2025 г.
според нови правила за кръговата икономика, които
ще бъдат гласувани в сряда.
 
 
 
Подобренията в процеса на преработка на отпадъци може да донесе ползи за околната
среда,  климата  и  човешкото  здраве,  но  не  само  това.  Четирите  предложени
законодателни  акта  са  част  от  промяна  в  политиката  на  ЕС за  преминаване  към
кръгова икономика – система, при която стойността на продуктите, материалите и
ресурсите остава в икономиката възможно най-дълго.
 
До 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса) трябва да
бъдат рециклирани, гласи текстът. Този дял ще се покачи до 60% през 2030 г. и до 65%
през 2035 г. 65% от материалите за опаковки трябва да бъдат рециклирани до 2025 г., а
70% –  до  2030  г.  Предвидени  са  отделни  цели  за  различните  видове  опаковъчни
материали  като  хартия  и  картон,  пластмаса,  стъкло,  метал  и  дърво.  България  е
рециклирала  32%  от  отпадъците  през  2016  г.
 
Сметища
 
Предложението за законодателен акт също така ограничава дела от битови отпадъци,
който може да бъде депониран в сметища, на 10% до 2035 г. Частта от отпадъците в
България, която е изхвърлена в сметища през 2016 г., е 64%.
 
Каквоекръговатаикономика?
 
Кръговата икономика предполага намаляването на отпадъците до минимум, както и
повторното  използване,  поправката  и  рециклирането  на  материали  и  продукти.
Преминаването към една по-силна кръгова икономика ще спомогне за опазването на
околната среда, ще увеличи сигурността на доставките на суровини, ще подпомогне
конкуренцията, развитието и растежа, както и ще създаде работни места.
 
 
 
Процедуренкод:  (2015/0276(COD));  (2015/0272(COD));  (2015/0274(COD));
(2015/0275(COD))
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Дебат:  вторник 17 април
 
Гласуване:  сряда 18 април
 
Процедура:  обикновеназаконодателнапроцедура
 
Пресконференция: сряда, 18 април, 15:00 българсковреме
 
#circulareconomy
 
 
 
Повече информация
Проучване на ЕП: Пакет за кръговата икономика
Битови отпадъци в сметища, изгорени, рециклирани и компостирани в 28-те държави
членки от 1995 до 2016 г.
Процедурно досие (2015/0276(COD))
Процедурно досие (2015/0272(COD))
Процедурно досие (2015/0274(COD))
Процедурно досие (2015/0275(COD))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съобщение за медиите за гласуване в комисия (27.02.2018 г.)
Профил на докладчика Симона Бонафе:
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0276%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0272%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0274%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0275%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180227IPR98710/circular-economy-meps-back-plans-to-boost-recycling-and-cut-landfilling
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/circular-economy_4603_pk


Националните планове за защита на климата
и горите – финално гласуване
 
 
Емисиите на въглероден диоксид от транспорта,
земеделието, сградите и отпадъците трябва да бъдат
намалени с 30% до 2030 г. Обезлесяването в ЕС ще
трябва да бъде компенсирано със засаждането на нови
дървета.
 
 
 
Това са целите на два законодателни проекта, които ще бъдат поставени на финално
гласуване във вторник.
 
 
 
Очаква  се  целите  на  ЕС  да  бъдат  трансформирани  в  задължителни  национални
планове за сектори, които не са включени в Схемата за търговия на емисии на ЕС, като
земеделие, транспорт, сгради и отпадъци и които заедно са отговорни за до около 60%
от емисиите на парникови газове в Съюза. 
 
Тези  съкращения ще допринесат  за  постигането  на  общите  ангажименти  на  ЕС в
рамките  на  Парижкото  споразумение  за  климата  за  намаляване  на  емисии  на
парникови  газове  с  40%  от  всички  сектори  спрямо  нивата  от  1990  г.   
 
Залесяванетокатомеханизъмзаборбатаспроменитевклимата
 
 
 
ЕП ще гласува отделен текст, стремящ се да намали емисиите на парникови газове от
земеползването и горското стопанство и да увеличи количеството емисии, абсорбирани
от горите, като начин за борба с климатичните промени.  
 
Предложения текст ще формулира правилата, според които държавите в ЕС трябва да
компенсират обезлесяването със засаждането на нови дървета, и ще очертае насоките
за  развитието  на  сектора  с  оглед  увеличаване  поглъщането  на  СО2  от  гори,
обработваеми земи и пасища. Евродепутатите поддържат приемането на тези мерки,
като добавиха че след 2030 г. държавите членки ще трябва да увеличат абсорбирането
на въглероден диоксид над нивата на емисиите в съответствие с дългосрочните цели
на ЕС и Парижкото споразумение.
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Процедуренкод: 2016/0231(COD) ; 2016/0230(COD)
 
Дебат:  понеделник, 16 април
 
Гласуване:  вторник, 17 април
 
Процедура:  обикновеназаконодателнапроцедура
 
Пресконференция: вторник 16.00 българсковреме
 
#EUESR #LULUCF #ParisAgreement
 
 
 
 
 
 
 
Повече информация
Съобщение за медиите за гласуването в комисията (24.01.2018 г.)
Профил на докладчика Гербен-Ян Гербранди (Алде, Нидереландия)
Профил на докладчика Норберт Линс (ЕНП, Германия)
Законодателство за споделяна на усилията - процедура
Законодателство за земите и земеползването - процедура
Прочуване на ЕС: Споделяне на усилията, 2021-2030 г.: ограничаване на емисиите на
въглероден диоксид в страните членки
Проучване на ЕС: Земеползването при рамката за климата и енергия на ЕС до 2030 г.
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180123IPR92312/deal-for-more-co2-emission-cuts-by-2030-endorsed-in-committee
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124808/NORBERT_LINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0230(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk


•

•
•

Финално гласуване за подобряването на
енергийната ефективност на сградите в ЕС
 
 
 
В пленарна зала ще бъдат гласувани новите правила,
които ще осигурят максимална енергийна ефективност
на сградите в ЕС до 2050 г. 
 
 
 
Според обновените правила държавите членки ще трябва да изготвят дълготрайни
национални стратегии за поддръжката и ремонта на жилищни и обществени сгради,
както и да следват план за значително декарбонизиран сграден фонд до 2050 г.  с
междинни цели през 2030 и 2040 г.
 
Засилваненаелектромобилносттаинамаляваненаемисиите
 
 
 
Новите мерки ще изискват и:
 

инфраструктура  за  електромобилност,  включително  окабеляване  за
зареждане  на  електрически  автомобили  в  новите  обществени  сгради 
препратка към целта за намаляване на емисиите в ЕС с 80 – 95% 
индикатор, измерващ готовността на новите сгради да се приспособят към
нуждите на живущите, намалявайки употребата на енергия.
 

Допълнителнаинформация
 
 
 
Обновената Директива относно енергийните характеристики на сградите е първото от
осем законодателни предложения от Пакета за чиста енергия за всички европейци,
обявен  през  ноември  2016  г.,  по  който  ЕП  и  Съветът  постигнаха  предварително
споразумение  на  19  декември  2017  г.,  одобрено  от  КОРЕПЕР  на  31  януари. 
 
Процедурен код: 2016/0381(COD)
 
Гласуване:  вторник, 17 април
 
Процедура:  междуинституционално  споразумение  (обикновена  законодателна
процедура),  споразумение  на  първо  четене
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https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition


Пресконференция: XXX
 
#energyunion #energyefficiency #EPBD
 
 
 
Повече информация
Съобщение за медиите относно резултата от междуинституционалните преговори
(19.12.2017 г.)
Процедурно досие
Брифинг на ЕП
Проект на резолюцията
Профил на докладчика Брендт Брендтсен
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171219IPR90606/energy-efficient-buildings-provisional-agreement-ep-and-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171219IPR90606/energy-efficient-buildings-provisional-agreement-ep-and-council
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0381(COD)&l=en
https://epthinktank.eu/2017/11/13/improving-energy-performance-of-buildings-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0314%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96705/BENDT_BENDTSEN_home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Убийството на Ян Куцияк – очакван призив от
евродепутатите за защита на журналистите в
ЕС
 
 
 
 
В отговор на убийството на разследващия журналист
Ян Куцияк и годеницата му евродепутати ще
призовават за мерки за подобряване на защитата на
журналисти в ЕС в четвъртък. 
 
 
 
По време на пленарния дебат на 14 март евродепутатите призоваха за независимо,
международно и обстойно разследване, което да изправи извършителите пред съда. Те
настояха за по-добри правила на национално и европейско ниво, които да защитават
журналисти, блогъри и разобличители.
 
Резолюцията  ще  бъде  основана  и  на  разкритията  на  делегацията  от  шестимата
евродепутати,  които  посетиха  Словакия  на  8  –  9  март,  за  да  се  запознаят  с
положението  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
запазена и призова словашките власти да разкрият истината.
 
 
 
Процедуренкод: 2018/2628 (RSP) 
 
Дебат: сряда, 14 март
 
Гласуване: четвъртък, 19 април
 
Процедура:  ИзявлениянаСъветаиКомисията,  последваниотдебат  (14,.03)
ирезолюция  (19.04)
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180309IPR99421/ubiistvoto-na-ian-kutsiiak-razsliedvanie-i-mierki-za-zashchita-na-zhurnalistitie
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/140001/Ad%20hoc%20delegation%20to%20Slovakia_report_20180313.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180309IPR99437/murder-of-journalist-jan-kuciak-ep-delegation-calls-for-thorough-investigation
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/introductory-remarks-by-antonio-tajani-ep-president_I151288-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180226IPR98610/otkrivanie-minuta-mlchaniie-v-pamiet-na-ubitiia-zhurnalist-ian-kutsiiak


Виддокумент: Незаконодателнарезолюция
 
#JanKuciak #AllForJan
 
 
 
 
 
Безплатни снимки и аудиовизуални материали: ЕС - Словакия
 
C: \Users \ppe tkov .EP\AppData \Loca l \M ic roso f t \Windows\Temporary  In te rne t
Files\Content.Outlook\EODZDL71\imedia.europarl.europa.eu\bg\eu-slovakia_2201_pk
 
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/eu-slovakia_2201_pk
 
C: \Users \ppe tkov .EP\AppData \Loca l \M ic roso f t \Windows\Temporary  In te rne t
F i les \Con ten t .Out look \EODZDL71\a r l .eu ropa .eu \bg \eu-s lovak ia_2201_pk
 
Повече информация
Процедурно досие
Безплатни снимки и аудиовизуални материали: свобода на медиите
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2628(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/press-freedom-in-eu_4803_pk


Органични храни – нови правила за
подпомагането на сектора
 
 
Нови правила относно сертифицирането и
етикетирането на органични храни, които да насърчат
производството, ще бъдат обсъдени във вторник и
гласувани в четвъртък. 
 
 
 
Новото  европейска  правна  рамка  относно  производството  и  етикетирането  на
органични храни, договорена от Парламента и правителствата в ЕС през юли 2017 г.,
ще подобри проверките в производствения цикъл, ще се погрижи за това всички вносни
органични продукти да отговарят на стриктните стандарти на ЕС и ще позволи групово
сертифициране  на  малките  производители,  за  да  спестят  време  и  пари  при
преминаването към органично производство. Законодателството също така цели да
увеличи предлагането на органични семена и животни на пазара. 
 
За да се избегне замърсяване с химични пестициди или изкуствени торове, фермерите
трябва да прилагат нови превантивни мерки или ще рискуват да изгубят органичния
статут на продуктите си. Преди държавите членки можеха да въвеждат допустими нива
на  замърсяване,  специфични  за  органичните  храни,  които  да  изискват  от
производителите.
 
Смесените  ферми,  т.е.  тези,  които  произвеждат  едновременно  органични  и
конвенционални  храни,  ще  могат  да  продължават  да  работят  по  този  начин  при
положение,  че  двете  дейности  на  фермата  са  ясно  и  ефективно  разделени.
 
Повече детайли относно новите правила са достъпни в съобщението за медиите и в
бележката  с  допълнителна информация.  Ако  бъде одобрено от  евродепутатите  и
министрите  в  ЕС,  новото  законодателство  ще влезе  в  сила от  януари 2021  г.
 
Процедуренкод: 2014/0100(COD) 
 
Дебат: сряда, 18 април
 
Гласуване: четвъртък, 19 април
 
П р о ц е д у р а :  О б и к н о в е н а з а к о н о д а т е л н а п р о ц е д у р а
(междуинституционалноспоразумение) ,  споразумениенапървочетене
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171120IPR88434/organic-food-green-light-for-fresh-eu-rules
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20170627BKG78420/20170627BKG78420_en.pdf


Виддокумент: Регулация
 
Пресконференция: N/A
 
#Organic
 
 
 
 
 
 
 
Повече информация
Текст на временното споразумение
Съобщение за медиите относно гласуването в комисията и одобряването на текста
(22.11.2017 г.)
Профил на докладчика Мартин Хойслинг (Зелените/ЕСА, Германия)
Процедурно досие
Органичните храни - по-строг контрол и по-лоялна конкуренция (статия и
инфографики)
Брифинг на ЕП: Законодателство за органичното земеделие (март 2018 г.)
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/agri/inag/2017/11-21/AGRI_AG(2017)613578_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88434/organic-food-green-light-for-fresh-eu-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171120IPR88434/organic-food-green-light-for-fresh-eu-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96752/MARTIN_HAUSLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00909
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00909
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614743/EPRS_BRI%282018%29614743_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home


Одобряване на автомобили – нови правила
срещу емисиите
 
 
 
ЕП се готви да приеме нови правила за типово
одобрение, за да гарантира, че автомобилите по
пътищата са чисти и безопасни. 
 
 
 
Парламентът и Съветът постигнаха споразумение през декември относно обновените
правила за типово одобрение на автомобили и проверки за отстраняване на слабости
като тези, които доведоха до скандала с емисиите. Новите правила ще бъдат гласувани
по време на пленарната сесия в четвъртък.
 
Регламентът ще засили европейския надзор над процеса за одобрение на автомобили,
за да може да бъде сигурен, че обновените правила се прилагат еднакво и ефективно в
ЕС.  Като изясни отговорностите на националните органи за типови одобрения,  на
центровете за проверка и на органите за надзор на пазара, той ще подсили тяхната
независимост и предотврати конфликти на интереси.
 
От всяка държава в  ЕС ще се  изисква да  извършва минимален брой прегледи на
автомобили всяка година. Комисията също ще има правото да извършва прегледи и
проверки, за да се увери в спазването на правилата и да налага административни глоби
на автомобилните производители в размер до 30 000 евро за всеки автомобил, който не
отговаря на изискванията.
 
Допълнителнаинформация
 
“Типовоодобрение”епроцесът,  прикойтонационалнитевластиудостоверяват,
ч е м о д е л ъ т а в т о м о б и л и з п ъ л н я в а в с и ч к и и з и с к в а н и я з а б е з о п а с н о с т ,
опазваненаоколнатасредаипроизводственпроцес, предидастанедостъпеннапазара. 
 
 
 
Процедуренкод: 2016/0014(COD)
 
Дебат: сряда, 18 април
 
Гласуване: четвъртък, 19 април
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Процедура:  междуинституционално  споразумение  (обикновена  законодателна
процедура),  споразумение  на  първо  четене
 
#CleanerCars
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повече информация
Текстът на временното споразумение
Съобщение за медиите след триалоговото споразумение (7.12.2017 г.)
Профил на докладчика Дениъл Долтон (ЕКР, Обединеното кралство)
Процедурно досие
Проучване на ЕП - моторни превозни средства: ново споразумение за надзор над
пазара
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15685-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171207IPR89710/car-approvals-ep-council-deal-to-prevent-further-emissions-scandals
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/35135/DANIEL_DALTON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0014(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599372/EPRS_BRI(2017)599372_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599372/EPRS_BRI(2017)599372_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Назначението на генералния секретар на ЕК,
обект на внимателно разглеждане
 
 
Евродепутатите се готвят да гласуват резолюция,
която ще обобщи наученото и ще очертае план за
действие във връзка с противоречивото назначение на
генералния секретар на ЕК Мартин Селмайер. 
 
 
 
Резолюцията се основа на поредица писмени въпроси от евродепутати, на които ЕК
вече отговори, както и на изслушването на Гюнтер Йотингер, комисар, отговарящ за
бюджета и човешките ресурси. 
 
Резолюцията ще обобщи дебат, който се състоя по време на пленарната сесия през
март. По време на дебата няколко евродепутати изразиха мнение, че в процедурата по
назначението на г-н Селмайер за генерален секретар на ЕК липсва прозрачност и
почтеност,  което беше повторено и по време на изслушването с г-н Йотингер.
 
След пленарния дебат Председателският съвет (съставен от председателя на ЕП и
лидерите  на  политическите  групи)  поиска  от  комисията  по  бюджетен  контрол  да
състави и внесе резолюция.  Комисията ще гласува резолюцията в понеделник,  16
април,  преди да я предостави за финално гласуване в пленарната зала.
 
Процедуренкод: 2018/2624(RSP)
 
Дебат: понеделник, 12 март
 
Гласуване: сряда, 18 април
 
Процедура: Non-legislative resolution 
 
Повече информация
Профил на докладчика Ингеброг Гресле (ЕНП, Германия)
Процедурно досие
Тематично досие на комисията по бюджетен контрол: проект на резолюцията,
внесените поправки и други свързани материали
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BCPR
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28220/INGEBORG_GRASSLE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2624%28RSP%29&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/subject-files.html?id=20180326CDT02181
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home

