
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент
 
Миграционната политика на ЕС: Евродепутатите обсъждат
резултатите от Европейския съвет 
Резултатите от Срещата на върха на ЕС на 28 и 28 юни, в която
ръководителите на ЕС  призоваха за споразумение относно политика на
миграция и убежище, ще бъде темата за дебат във вторник с председателя на
Европейския съвет Доналд Туск и с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. 
 
 
Матеуш Моравецки ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите  
Полският министър-председател Матеуш Моравецки ще обсъди бъдещето на
Европа с евродепутатите и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в сряда
сутрин в 10 ч. българско време.
 
 
България предава председателството на Съвета на ЕС на
Австрия 
Българският премиер Бойко Борисов и австрийският канцлер Себастиан Курц
ще обсъдят законодателния прогрес в Съвета на ЕС с евродепутатите и Жан-
Клод Юнкер във вторник сутринта в отделни дебати.
 
 
Окончателно гласуване по първия фонд за отбранителна
промишленост на ЕС  
Евродепутатите ще обсъдят в понеделник и гласуват във вторник първата
европейска програма, посветена на стимулирането на иновацията в
европейската отбранителна промишленост.
 
 
Гранична сигурност: окончателен вот по системата за
предварителни проверки за пътници освободени от визи 
Новата система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS), вече неформално договорена между Парламента и Съвета, следва да
бъде оперативна през 2021 г. и ще се прилага в повече от 60 страни и
територии, чиито граждани могат да пътуват без визи в ЕС.
 
 
Пакет за мобилност: гласуване на преразглеждането на
правилата на ЕС за автомобилните превози на товари
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Членовете на ЕП в сряда ще гласуват предложенията за нови правила за
справянето с незаконните практики в автомобилния превоз, командироването
на шофьори и времето за почивка на шофьорите.
 
 
Авторско право: Възможно гласуване по изменения на
позицията на Комисията по правни въпроси по време на
септемврийската сесия
  
Решението на Комисията по правни въпроси (JURI) да започне преговори със
Съвета, ще бъде обявено в понеделник. Членовете на ЕП могат да оспорят
решението с молба за гласуване в пленарна зала.
 
 
ЕП ще изисква забрана на ЕС за ранни и насилствени бракове
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2018-07-02

 

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

Ясмина ЯКИМОВА
Press officer
COMM - PRESS

(+32) 2 28 42626 (BXL)
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


Миграционната политика на ЕС:
Евродепутатите обсъждат резултатите от
Европейския съвет
 
Резултатите от Срещата на върха на ЕС на 28 и 28 юни,
в която ръководителите на ЕС  призоваха за
споразумение относно политика на миграция и
убежище, ще бъде темата за дебат във вторник с
председателя на Европейския съвет Доналд Туск и с
председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. 
 
От ноември  2017  г.  ЕП  очаква  да  получи  съгласие  от  държавите  членки  относно
реформата  на  правилата  от  Дъблин,  ключова  за  преразглеждането  на  общата
европейска политика по убежище и започването на междуинституционални преговори.
Евродепутатите  многократно  призовават  за  истинска  политическа  воля  за
реформирането на законодателството за убежище и прекратяването на смъртните
случаи на мигранти.
 
Евродепутатите  ще  обсъдят  също  напредъка  на  държавните  и  правителствени
ръководители на ЕС по време на двудневната среща по темата на задълбочаването на
икономическия и паричен съюз, следващия бюджет на ЕС, преговорите по Брекзит и
сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната.
 
 
 
 
 
Допълнителна информация:
 
 
 
Процедура: изказвания от Европейския съвет и Европейската комисия 
 
Дебат: вторник, 3 юли 2018 г
 
Повече информация
Европейския съвет 28-29 юни, 2018 г. (Дневен ред)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2018/06/28-29/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Матеуш Моравецки ще обсъди бъдещето на
Европа с евродепутатите 
 
Полският министър-председател Матеуш Моравецки
ще обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите и
председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в сряда сутрин в
10 ч. българско време.
 
Член на партията „Право и Правосъдие“ (PiS), Матеуш Моравецки е избран за министър-
председател на Полша на 9 януари 2018 г.
 
Това  ще  бъде  осмият  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. 
люксембургския Ксавие Бетел на 30 май 2018 г. 
нидерландския министър председател Марк Рюте на 13 юни 2018 г.
 

  
 
Председателят  на  ЕП  Антонио  Таяни  и  г-н  Моравецки  ще  участват  в  съвместна
пресконференция  .
 
Следващият европейски лидер, който ще направи обръщение към Парламента, ще бъде
гръцкият  министър-председател  Алексис  Ципрас  по  време  на  септемврийската
пленарна  сесия  в  Страсбург.
 
Допълнителна информация:
 
Процедура : Дебат относно бъдещето на Европа без резолюция
 
Дебат: сряда, 4 юли 2018  
 
Изявление пред медиите: сряда, 4 юли от 13:45 българско време, с председателя на
ЕП Антонио Таяни и г-н Моравецки, министър-председателя на Полша
 
Повече информация
Биография на министър-председателя на Полша, Матеуш Моравецки
Дебат относно бъдещето на Европа
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали - Дебат относно бъдещето на
Европа
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
https://www.premier.gov.pl/en/people/mateusz-morawiecki.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


България предава председателството на
Съвета на ЕС на Австрия
 
Българският премиер Бойко Борисов и австрийският
канцлер Себастиан Курц ще обсъдят законодателния
прогрес в Съвета на ЕС с евродепутатите и Жан-Клод
Юнкер във вторник сутринта в отделни дебати.
 
Лидерите на политическите групи ще оценят постиженията на първото българско
председателство  на  Съвета  на  ЕС  с  българския  премиер  Бойко  Борисов  и  с
председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер във вторник сутрин, 10:00 ч
българско време.
 
По време на втория дебат от 11:00 българско време, австрийският канцлер Себастиан
Курц ще представи приоритетите на предстоящото председателство. Австрия вече е
председателствала ротационното председателство на Съвета на ЕС през 1998 и 2006 г.
 
Допълнителна информация:
 
Дебат:  вторник, 3 юли
 
Процедура:  дебат
 
Изявление  пред  медиите:  Председателят  на  ЕП  Антонио  Таяни  и  австрийският
канцлер  Себастиан  Курц  в  13:00  българско  време  (tbc)
 
Повече информация
Аудиовизуални материали - Председателство на България
Уебсайт на председателството на България
Уебсайт на председателството на Австрия
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https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/bulgarian-presidency_2401_pk
https://eu2018bg.bg/
https://www.eu2018.at/


Окончателно гласуване по първия фонд за
отбранителна промишленост на ЕС 
 
Евродепутатите ще обсъдят в понеделник и гласуват
във вторник първата европейска програма, посветена
на стимулирането на иновацията в европейската
отбранителна промишленост.
 
С бюджет от 500 милиона евро за периода 2019-2020 г., новият Регламент за създаване
на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, ще спомогне
финансирането на развитието на нови усъвършенствани продукти и технологии. Целта
е  ЕС  да  стане  по-независим,  да  направи  бюджетните  разходи  по-ефикасни  и  да
стимулира иновациите в сферата на отбраната. ЕС ще съфинансира проекти, въведени
с консорциуми от поне три публични или частни фирми, които са установени в поне три
различни държави членки.
 
За да спечелят договори, подкрепящите проекта ще трябва да докажат, че допринасят
за постигането на високи постижения, иновация и конкурентоспособност.  Проекти
специално посветени на MСП и малки предприятия ще могат да се възползват от по-
голямо съфинансиране, както и действия в рамките на постоянното структурирано
сътрудничество (ПСС).
 
Следващи стъпки 
 
 
 
След като Парламентът и Съветът официално одобрят регламента, той ще влезе в
сила,  след  публикуването  му  в  Официалния  вестник  на  Европейския  съюз,  като
първите  проекти  се  очаква  да  бъдат  финансирани  през  2019  г.
 
Допълнителна информация:
 
Дебат:  понеделник, 2 юли 2018
 
Гласуване: вторник, 3 юли 2018
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене
 
2017/0125(COD)
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20171208STO89939/postoianno-strudnichiestvo-kak-ievropieiskata-otbrana-da-stanie-po-iefiektivna
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20171208STO89939/postoianno-strudnichiestvo-kak-ievropieiskata-otbrana-da-stanie-po-iefiektivna


Повече информация
Съобщение за медиите след предварителното споразумение (23.05.2018)
Профил на докладчика Франсоаз Гростет (ЕНП, Франция)
Процедурно досие
Проучване на ЕП: Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено
развитие в областта на отбраната
Свободни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180523IPR04155/first-ever-eu-defence-industry-fund-meps-and-ministers-strike-informal-deal
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0125(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Гранична сигурност: окончателен вот по
системата за предварителни проверки за
пътници освободени от визи
 
Новата система на ЕС за информация за пътуванията и
разрешаването им  (ETIAS), вече неформално
договорена между Парламента и Съвета, следва да
бъде оперативна през 2021 г. и ще се прилага в повече
от 60 страни и територии, чиито граждани могат да
пътуват без визи в ЕС.
 
Разрешението за пътуване ще струва 7  евро и ще бъде валидно за период от три
години. По-голямата част от пътниците ще получат незабавно положителен отговор
след попълването  на  формуляра  по  електронен  път,  след  като  данните  им бъдат
проверени в  съответните  бази  данни.
 
Допълнителна информация:
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене
 
2016/0357A(COD) и 2016/0357B(COD)
 
Дебат:  понеделник, 4 юли 2018
 
Гласуване: вторник, 5 юли 2018
 
Повече информация
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS)
Доклад относно относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/794  за целите на създаването на
Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)
Съобщение за медиите относно гласуването в Комисия (24.04.2018)
Профил на докладчика Кинга Гал (ЕНП, Унгария)
Процедурно досие
Свободни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0322&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0322&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0322&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0323&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0323&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0323&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180424IPR02424/pre-screening-visa-exempt-travellers-for-increased-security
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28150/KINGA_GAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0357A%28COD%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Пакет за мобилност: гласуване на
преразглеждането на правилата на ЕС за
автомобилните превози на товари
 
Членовете на ЕП в сряда ще гласуват предложенията
за нови правила за справянето с незаконните практики
в автомобилния превоз, командироването на шофьори
и времето за почивка на шофьорите.
 
Предложенията  ще  бъдат  гласувани  в  сряда:  прилагане  на  правилата   за
командировани работниците към сектора на автомобилния транспорт,  по-доброто
справяне с незаконните практики, като т.нар. фирми „пощенски кутии“ и избягване на
правилата за дейност на националните пазари, подобряването на условията за почивка
на шофьорите.
 
С  гласуването  Парламентът  ще  изложи  позицията  си  за  водене  на  преговори  с
правителствата на ЕС относно предложеното преразглеждане на правилата, които
имат за цел да подобрят условията на работа на водачите и да осигурят равни условия
за операторите в целия ЕС.
 
Допълнителна информация:
 
Дебат: вторник, 3 юни
 
Гласуване: сряда, 4 юли
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене 
 
2017/0121(COD), 2017/0122(COD), 2017/0123(COD)
 
Повече информация
Съобщение за медиите от Комисията за Транспорт (TRAN) (04.06.2018)
Доклад относно време за шофиране и почивки
Доклад относно командироване на шофьори и засилване на мерките
Доклад относно каботаж и достъпа до професията на автомобилен превозвач
Пакета за мобилност и процедурни досиета
Съобщение за медиите ЕК: Commission takes action for clean, competitive and connected
mobility (31.05.2017)
Свободни снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0121(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0122(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0123(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180604IPR04914/new-rules-on-drivers-working-conditions-and-fair-competition-in-road-transport
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0205%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0206%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0204%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171122IPR88617/ep-rapporteurs-for-the-mobility-package
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Авторско право: Възможно гласуване по
изменения на позицията на Комисията по
правни въпроси по време на
септемврийската сесия
 
 
Решението на Комисията по правни въпроси (JURI) да
започне преговори със Съвета, ще бъде обявено в
понеделник. Членовете на ЕП могат да оспорят
решението с молба за гласуване в пленарна зала.
 
Съгласно процедурата на Парламента (правило 69в), решението, прието от Комисията
по правни въпроси за започване на преговори с държавите членки относно директивата
за авторското право, ще бъде обявено по време на откриването на пленарната сесия в
понеделник следобед. След това евродепутатите ще имат до полунощ във вторник
право на възразяване срещу това решение.
 
Ако отправят възражение повече от 10% от евродепутатите (76 членове), трябва да
бъде насрочено гласуване в пленарна зала, за да се потвърди или отхвърли решението
на Комисията. Това евентуално допълнително гласуване ще бъде обявено в сряда и ще
се състои в четвъртък по обяд.
 
Допълнителна информация:
 
Гласуване: евентуално четвъртък, 5 юли
 
Процедура:  обикновена законодателна процедура
 
2016/0280(COD)
 
 
 
Повече информация
Съобщение за медиите относно гласуването в Комисия (20.06.2018)
Профил на докладчика Аксел Вос (ЕНП, Германия)
Процедурен код
Свободни снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=en&reference=RULE-069-3
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180618IPR06024/copyright-meps-update-rules-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96761/AXEL_VOSS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2016/0280%28COD%29
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-single-market_3004_pk


ЕП ще изисква забрана на ЕС за ранни и
насилствени бракове
 
Членовете на ЕП се очаква да изискат забрана за ранни
и насилствени бракове и минималната възраст за
сключване на брак да бъде определена на 18 години в
целия ЕС.
 
Инициативата от Комисията по външни работи на ЕП ще изисква всички държави
членки да определят минималната възраст за сключване на брак на 18 години. Някои
държави членки (с изключение на Дания, Германия, Нидерландия и Швеция) все още
позволяват  сключване  на  брак  на  16-годишна  възраст.  В  България  минималната
възраст  за  сключване  на  брак  е  16  години.
 
Членовете  на  ЕП  вероятно  ще  препоръчат  на  държавите  членки  да  променят
законодателство си, за да се отнася към всички граждани на трети държави, които
живеят в ЕС.
 
 
 
Допълнителна информация:
 
 
 
Дебат: понеделник, 2 юни
 
Гласуване: сряда, 4 юли 
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
2017/2275(INI)
 
Повече информация
Съобщение за медиите (16.05.2018)
Докладчик, Чарлс Горенс (АЛДЕ, Люксембург)
Процедурно досие
Свободни снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180516IPR03626/meps-ask-for-a-ban-on-early-and-forced-marriages
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/840/CHARLES_GOERENS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2275(INI)#technicalInformation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/air-transport_5203_pk

