
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент
 
Ксавие Бетел ще обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите 
Люксембургският министър-председател Ксавие Бетел ще обсъди бъдещето на
Европа с евродепутатите и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в сряда
сутрин. 
 
 
По-стриктни механизми за търговска защита на работните места
и индустрията в ЕС 
ЕС цели да се противопостави на екологичния и социалния дъмпинг по-
ефективно чрез нов текст, който ще бъде обсъден във вторник и гласуван в
сряда. 
 
 
Възстановяване на доверието в Шенген 
 
Как да изградим взаимно доверие във функционирането на Шенгенското
пространство, ще се дискутира във вторник и гласува в сряда. 
 
 
Бюджетът на ЕС след 2020 г. - евродепутатите ще реагират на
плановете на ЕК 
 
Евродепутатите ще дискутират и гласуват резолюция, излагаща визията им
относно предложението на ЕК за следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021 -
2027 г.). 
 
 
Новата земеделската политика на ЕС - отхвърляне на
съкращенията в бюджета  
 
 
Планове за по-интелигентна, опростена и устойчива, но и по-добре
финансирана и обща земеделска политика, ще бъдат обсъдени в понеделник и
гласувани във вторник.
 
 
Гласуване за еднакво заплащане и условия на труда за
командированите работници 
 
Работниците, командировани в друга държава на ЕС, ще трябва да получават
еднакво заплащане за работа на същото място според нов проект за гласуване

Пленарни сесии
24-05-2018 - 18:07
Позоваване № 20180516NEW03630

3

5

7

8

10

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

1 I 15



във вторник.
 
 
Използваните автомобили: евродепутати изискват мерки срещу
измамите с одометри  
 
 
Необходими са мерки на европейско ниво за спиране на незаконното
подправяне на показателите на одометрите в използваните автомобили.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2018-05-28

 

Обратна връзка 
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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

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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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
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Ксавие Бетел ще обсъди бъдещето на Европа
с евродепутатите
 
Люксембургският министър-председател Ксавие Бетел
ще обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите и
председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в сряда сутрин. 
 
 
 
 
 
 
 
Член  на  Либералната  демократическа  пария  от  1989  г.,  Ксавие  Бетел  е  избран  в
Люксембургския парламент през 1999 г.  Той служи като министър-председател на
страната от 2013 г.
 
Това  ще  бъде  шестият  от  поредица  дебати  между  държавни  и  правителствени
ръководители  на  ЕС   и  евродепутатите  след:
 

ирландския министър-председател Лео Варадкар на 17 януари 2018 г. 
хърватския министър-председател Андрей Пленкович на 6 февруари 2018 г. 
португалския министър-председател Антонио Коща на 14 март 2018 г. 
френския президент Еманюел Макрон на 17 април 2018 г. и 
белгийския министър-председател Шарл Мишел на 3 май 2018 г.
 

Председателят на ЕП Антонио Таяни и г-н Бетел ще дадат съвместна пресконференция
в сряда от 12.15 ч. българско време.
 
Следващият европейски лидер който ще направи обръщение към Парламента ще бъде
Нидерландският министър-председател Марк Рюте по време на юнската пленарна
сесия в Страсбург.
 
Дебат:  сряда, 30 май 2018 г.
 
Процедура: Дебат относно бъдещето на Европа без резолюция
 
Пресконференция: сряда, 30 май от, 12.15 ч. българско време
 
#FutureofEU @Xavier_Bettel
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Повече информация
Биография на министър-председателя на Люксембург, Ксавие Бетел
Дебат относно бъдещето на Европа
Безплатни снимки и аудивизуални материали
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https://gouvernement.lu/en/gouvernement/xavier-bettel/CV.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/bdieshchieto-na-ies
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/future-of-europe_3206_pk


По-стриктни механизми за търговска защита
на работните места и индустрията в ЕС
 
ЕС цели да се противопостави на екологичния и
социалния дъмпинг по-ефективно чрез нов текст,
който ще бъде обсъден във вторник и гласуван в
сряда. 
 
ЕС  може  да  въведе  по-високи  мита  за  дъмпингов  или  субсидиран  внос  от  трети
държави според ново законодателство, неформално одобрено от евродепутатите и
министрите на ЕС през декември 2017 г., което предстои да бъде гласувано от пълния
състав на Парламента.
 
По време на преговорите евродепутатите подчертаха, че разходите за индустрията на
ЕС, свързани със спазването на международни социални и екологични споразумения,
ще бъдат предвидени в изчислението на митата.
 
Разследванията по случаите на дъмпинг ще бъдат значително по-бързи и ще включват
синдикати. Предвижда се и създаването на бюро със специалисти в областта, към
което да могат да се обръщат за помощ засегнати страни.
 
ЕС  обновява  регламента  за  защита  на  търговията  от  1995  г.,  за  да  включи
променящите  се  нужди  на  европейските  фирми,  работници  и  потребители.
Предложените мерки допълват приетите наскоро правила против дъмпинга с фокус
върху трети държави, които влияят значително върху икономиката.
 
Следващи стъпки
 
Новото законодателство ще влезе в сила в деня след публикуването му в Официалния
вестник на ЕС, което се очаква през първата половина на юни 2018 г.
 
 
 
 
 
 
 
Процедурен код: 2013/0103 (COD) 
 
 Дебат: вторник, 29 май
 
Гласуване: сряда, 30 май
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171110IPR87817/parlamientt-priiema-po-striktni-pravila-protiv-dmpingha
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171110IPR87817/parlamientt-priiema-po-striktni-pravila-protiv-dmpingha


Процедура: Обикновена законодателна процедура
 
 
#antiudumping #EUtrade
 
 
 
Повече информация
Съобщение за медиите относно неформалното споразумение (05.12. 2017 г.)
Напредък на законодателната процедура
Профил на докладчика Кристофер Фелнер (ЕНП, Швеция)
Процедурно досие
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171205IPR89528/tougher-defence-tools-against-unfair-imports-meps-strike-deal-with-ministers
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-modernisation-of-trade-defense-measures-%282013%29
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28126/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0103%28COD%29&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-trade-defence_6101_pk


Възстановяване на доверието в Шенген
 
 
Как да изградим взаимно доверие във
функционирането на Шенгенското пространство, ще се
дискутира във вторник и гласува в сряда. 
 
Първият годишен доклад за функционирането на Шенген (споразумението между 26
държави за премахване на паспортния и всякакъв друг контрол на им съвместните
граници) разглежда основните недостатъци в изпълнението на Шенгенското право,
постигнатия напредък по тези пропуски и бъдещите стъпки.
 
Евродепутатите упрекват повторното въвеждане на проверки по вътрешните граници и
изграждането на физически бариери, включително огради, между държавите членки.
 
Според предварителна  оценка,  разходите  за  неприлагането  на  Шенген  за  всички
държави за две години биха били между 25 и 50 милиарда евро. Ако всички държави
въведат повторно постоянен граничен контрол, разходите  за 10 години биха били
между 100 и 230 милиарда евро.
 
Според Транснационалния институт (TNI), европейските държави са построили над
1200 километра стени и граници на цена от поне 500 милиона евро.
 
Процедурен код: 2017/2256(INI)
 
Дебат:  вторник, 29 май
 
Гласуване:  сряда, 30 май
 
Процедура: Неправнообвързваща процедура
 
Пресконференция: сряда, 30 май в 16:00 ч. българско време с докладчика Карлуш
Куелю (ЕНП, Португалия)
 
#Schengen
 
 
 
Повече информация
Проект на доклада относно функционирането на Шенгенската зона
Профил на докладчика: Карлуш Куелю (ЕНП, Португалия)
Процедурно досие
Проучване на ЕП
Безплатни снимки и аудиовизуални материали:
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
https://www.tni.org/en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0160+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/1892/CARLOS_COELHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-schengen_1602_pk


Бюджетът на ЕС след 2020 г. - евродепутатите
ще реагират на плановете на ЕК
 
 
Евродепутатите ще дискутират и гласуват резолюция,
излагаща визията им относно предложението на ЕК за
следващия дългосрочен бюджет на ЕС (2021 - 2027 г.). 
 
 
 
Евродепутатите  изразиха  първоначалните  си  реакции относно  предложението  на
Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС (Многогодишната финансова
рамка,  МФР) на 2  май,  непосредствено след като председателят на ЕК Жан-Клод
Юнкер и комисарят по бюджета Гюнтер Йотингер го представиха в пленарната зала (
гледайте видеото). Много от евродепутатите изказаха мнение, че плановете се движат
в правилната посока, но им липсва амбиция.
 
На 30 май, ЕП ще гласува резолюция, която ще оцени предложението в повече детайли,
като се базира на първоначалната позиция на ЕП относно разходите и приходите в
бюджета след 2020 г., одобрена на 14 март (съобщение за медиите).
 
Очаква се евродепутатите да упрекнат факта, че плановете на Комисията ще намалят
разходите за Общата селскостопанска политика и кохезионната политика. Възможно е
да подчертаят и липсата на яснота и съпоставимост на цифрите.
 
Съветът  предстои  да  представи  своята  позиция,  която  изисква  одобрение  от
Парламента.  Евродепутатите призовават разговорите със Съвета и  Комисията да
започнат незабавно, за да може да бъде постигнато споразумение преди европейските
избори през 2019 г.
 
Дебат:  вторник, 29 май
 
Гласуване: сряда, 30 май
 
Процедура: пленарна резолюция
 
#EUBudget #MFF 
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180426IPR02611/planovietie-za-biudzhieta-na-ies-slied-2020-gh-imat-tsiel-no-im-lipsva-ambitsiia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/BG/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=BG&startTime=20180502-13:35:12-941
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180309IPR99420/bdieshchieto-na-ievropa-biudzhiett-na-ies-slied-2020-gh-triabva-da-otghovaria-na-tsielitie-mu


 
 
Повече информация
Позицията на Парламента: съобщение за медиите относно представянето на МФР в
пленарна зала (02.05.2018 г.)
Позицията на Парламента:  съобщение за медиите относно гласуването в пленарна
зала (14.03.2018 г.)
Позицията на Парламента: резолюция от 14 май 2018 г. относно новата МФР след 2020
г.
Позицията на Парламента: Резолюция от 14 май относно реформата за собствените
ресурси на ЕС
Профил на докладчика Ян Олбрихт (ЕНП, Полша) - МФР
Изабел Тома (С&Д,  Франция) - МФР
Жерар Дьопре (АЛДЕ, Белгия) – Собствени ресурси
Януш Левандовски (ЕНП, Полша) – Собствени ресурси
Безплатни снимки и аудиовизуални материали:
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180426IPR02611/planovietie-za-biudzhieta-na-ies-slied-2020-gh-imat-tsiel-no-im-lipsva-ambitsiia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180426IPR02611/planovietie-za-biudzhieta-na-ies-slied-2020-gh-imat-tsiel-no-im-lipsva-ambitsiia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180309IPR99420/bdieshchieto-na-ievropa-biudzhiett-na-ies-slied-2020-gh-triabva-da-otghovaria-na-tsielitie-mu
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180309IPR99420/bdieshchieto-na-ievropa-biudzhiett-na-ies-slied-2020-gh-triabva-da-otghovaria-na-tsielitie-mu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28288/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/114279/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/1473/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/23781/mep_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Новата земеделската политика на ЕС -
отхвърляне на съкращенията в бюджета 
 
 
 
Планове за по-интелигентна, опростена и устойчива, но
и по-добре финансирана и обща земеделска политика,
ще бъдат обсъдени в понеделник и гласувани във
вторник.
 
В проекта на резолюцията евродепутатите се съгласяват с Европейската комисия, че
държавите членките трябва да имат право да адаптират Общата селскостопанска
политика (ОСП) според нуждите си. Те обаче отхвърлят всяка „ренационализация“ на
ОСП, която може да наруши конкуренцията в единния пазар.
 
Бъдещата политика трябва да направи европейските селскостопански предприятия по
екологично устойчиви, да подпомага науката и развитието на интелигентни земеделски
практики, но най-вече да позволи на предприятията да продължат да предоставят
висококачествена храна на гражданите на ЕС, се казва в проекта. За да постигнат тази
цел, те искат поне да задържат бюджета на ОСП на настоящото му ниво.
 
В  отделна  резолюция,  която  ще  бъде  дебатирана  в  понеделник  и  гласувана  във
вторник,  евродепутатите  ще  оценят  ефективността  на  инструментите  за  млади
земеделски стопани в  настоящата ОСП и  ще призоват  за  действия,  облекчаващи
достъпа им до  кредит,  земя,  консултативни услуги  и  обучение.
 
 
 
Процедурни кодове:
 
2018/2037(INI) - реформа на ОСП
 
2017/2088(INI) - млади стопани 
 
 
 
Дебати: 
 
понеделник, 28 май
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Гласувания: 
 
вторник, 29 май (млади стопани)
 
сряда, 30 май (реформа на ОСП)
 
 
 
Процедура: незаконодателни резолюции
 
#FutureOfCAP #CAPreform #YoungFarmers
 
 
 
 
 
Повече информация
Проект на резолюцията относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП
за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г.
Проект на резолюцията относно бъдещето на храната и селското стопанство (скоро ще
бъде достъпен тук)
Съобщениe за медиите относно гласуването в комисия  - реформа на ОСП (16.05.2018
г.)
Съобщение за медиите относно младите земеделски стопани (24.04.2018 г.)
Профил на докладчика - реформа на ОСП: Herbert Dorfmann (ЕНП, Италия)
Профил на докладчика - млади земеделски стопани: Nicola Caputo (С&Д, Италия)
Процедурно досие - реформа на ОСП
Процедурно досие - млади земеделски стопани
Информационен фиш на ЕС: Към общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
(април 2018 г.)
Брифинг на ЕП: ОСП - добавена стойност от ЕС (януари 2018 г.)
Проучване на ЕП: Млади земеделски стопани - въвеждането на политика след
реформата на ОСП през 2013 г. (октомври 2017 г.)
Безплатни снимки и аудиовизуални материали:
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0157+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0157+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180515IPR03511/future-eu-farm-policy-agriculture-meps-urge-fair-funding-no-renationalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180515IPR03511/future-eu-farm-policy-agriculture-meps-urge-fair-funding-no-renationalisation
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180424IPR02414/young-farmers-further-support-needed-to-ensure-generational-renewal-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96787/HERBERT_DORFMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124851/NICOLA_CAPUTO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2088(INI)
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.9.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.9.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS_BRIE_611029_Common%20agricultural%20policy-FINAL.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_6503_pk


Гласуване за еднакво заплащане и условия на
труда за командированите работници
 
 
Работниците, командировани в друга държава на ЕС,
ще трябва да получават еднакво заплащане за работа
на същото място според нов проект за гласуване във
вторник.
 
Обновените  правила,  които  бяха  неформално  одобрени  от  преговарящите
представители на Европейския парламент и Съвета през март, имат за цел да осигурят
по-добра  защита  на  командированите  работници  и  справедлива  конкуренция  за
компаниите.
 
Всички  правила  в  държавата  домакин  относно  възнаграждение  ще  важат  и  за
командированите работници. Пътуването и наставянето ще трябва да бъде поето от
работодателя, а не да се удържа от заплатите на служителите.
 
Продължителността  на  командироването  е  определена за  12  месеца,  с  възможно
удължение от 6 месеца. След това служителят ще може да остане в държавата на
командироване, но всички трудови правила на държавата домакин ще бъдат в сила.
 
 
 
 
 
 
 
Процедурен код: 2016/0070(COD)
 
Дебат: вторник, 29 май
 
Гласуване: вторник, 29 май
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене
 
Пресконференция: Елизабет Моран-Шартие (ЕНП, Франция) и Ахнес Йонгериус
(С&Д, Нидерландия) във вторник, 29 май от 16.00 ч.  българско време
 
#postedworkers
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Повече информация
Съобщение за медиите относно резултата от преговорите (19.03.2018 г.)
Брифинг на ЕП: Обновяване на директивата относно командированите служители
Проучване на ЕП:  Директивата относно командированите служители - настоящата
ситуация и предизвикателства
Командировани служители: интерактивна инфографика
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180319IPR00014/posting-of-workers-meps-and-council-strike-a-deal-on-pay-and-working-conditions
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/postedworkers/index_en.html#overview


Използваните автомобили: евродепутати
изискват мерки срещу измамите с одометри 
 
 
 
Необходими са мерки на европейско ниво за спиране
на незаконното подправяне на показателите на
одометрите в използваните автомобили.
 
 
 
Това гласят препоръки на евродепутати, които ще бъдат гласувани в четвъртък.
 
 
 
За да повишат сигурността по пътищата и да гарантират, че купувачите не са измамени,
евродепутатите  искат  Европейската  комисия  да  предложи  нови  мерки,  които
подсигуряват,  че показателите на одометрите се записват по-често и  са по-лесно
достъпни трансгранично. И двете мерки са доказани като ефективни в борбата с този
тип измама.
 
Автомобилните  компании  трябва  да  подобрят  техническите  решения,  за  да
предотвратят манипулирането, което е налице в 30-50% от използваните автомобили в
ЕС.  Държавите  в  ЕС  трябва  да  я  признават  като  криминална  проява,  твърдят
евродепутати.
 
Процедурен код: (2017/2064(INL))
 
Дебат: сряда, 30 май
 
Гласуване: четвъртък, 31 май
 
Процедура:  процедура за законодателна инициатива
 
Пресконференция: сряда, 30 май от 12.00 ч. българско време с Исмаил Ертуг (С&Д,
Германия) 
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Повече информация
Проект на резолюцията съдържащ препоръки към Комисията относно манипулирането
с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на
правната рамка на ЕС
Съобщение за медиите относно гласуването в транспортната комисия на ЕП
(25.04.2018 г.)
Профил на докладчика Исмаил Ертуг (С&Д, Германия)
Процедурно досие
Проучване на ЕП: Манипулирането на одометрите - мерки за превенция
Безплатни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0155&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0155&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0155&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180423IPR02334/transport-meps-call-for-new-legislation-to-tackle-mileage-reading-fraud
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180423IPR02334/transport-meps-call-for-new-legislation-to-tackle-mileage-reading-fraud
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96842/ISMAIL_ERTUG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2064(INL)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)602012
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

