
 

Какво предстои в Парламента до края на 2018 г.
 
През идните месеци депутатите ще продължат дебата за бъдещето на Европа и ще
гласуват законодателство в области като енергетика, комуникации и транспорт.
 
Състоянието на ЕС
 
 
Политическият  сезон  през  есента  ще  бъде  открит  с  дебат  за  състоянието  на
Европейския  съюз.  Председателят  на  Комисията  Жан-Клод  Юнкер  ще  изложи  в
пленарната  зала  в  Страсбург  плановете  за  последната  година  от  мандата  на
оглавяваната  от  него  институция.
 
 
 
Бъдещето на Европа
 
 
Парламентът  инициира  в  началото  на  годината  серия  от  дебати  с  държавни
ръководители  от  ЕС  за  бъдещето  на  Европа.
 
 
Дискусията  ще  продължи  с  още  шестима  лидери  до  края  на  годината  −  гръцкия
министър-председател Алексис Ципрас,  естонския премиер Юри Ратас,  румънския
президент Клаус Йоханис,  германския канцлер Ангела Меркел,  датския министър-
председател Ларс Локе Расмусен и испанския премиер Педро Санчес.  
 
 
Енергия
 
 
Депутатите ще гласуват през ноември по две предварителни споразумения със Съвета
за  законодателство,  насочено  да  стимулира  производството  на  зелена  енергия  и
ефективното  потребление.
 
 
Представители на ЕП и на държавите в Съвета се договориха през юли за залагането
на цел от 32,5% за енергийната ефективност до 2030 г. До същата година делът на
възобновяемите източници в енергийното потребление трябва да нарасне до поне 32%.
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http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/bdieshchieto-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers


Единен цифров пазар
 
 
На пленарното заседание в средата на ноември ще се гласуват правила, които ще
направят възможен достъпа до мрежи от пето поколение (5G) до 2020 г. Парламентът и
Съветът постигнаха споразумение по текстовете през юни.
 
 
Друго споразумение между институциите, което ще бъде подложено на гласуване в
пленарна зала, засяга аудиовизуалните медии. Целта на правилата е да се осигурят
честни  условия  на  конкуренция  между  нови  услуги  за  стрийминг  и  споделяне  на
видеоклипове и традиционните оператори. Очаква се гласуването да се проведе в
началото на октомври.
 
 
Транспорт
 
 
Комисията по транспорт в ЕП ще трябва да преразгледа идеите си за регламентиране
на условията на работа и почивка на шофьорите на камиони, след като в пленарна зала
през юли депутатите отхвърлиха предлаганите изменения. 
 
 
По-общ доклад за бъдещето на мобилността в ЕС ще бъде гласуван на пленарното
заседание през септември.
 
 
Авторско право
 
 
Защитата  на  авторското  право  в  дигиталната  епоха  остава  в  дневния  ред  на
Парламента.  През  юли  в  пленарно  гласуване  бе  отхвърлено  предложението  на
комисията по правни въпроси, което щеше да определи позицията на ЕП за преговори
със Съвета. Затова депутатите ще трябва да обсъдят и да вземат решение по темата на
сесията през септември.
 
 
Използване на медикаменти за животните
 
 
Споразумение със Съвета, целящо намаляване на използването на антибиотици във
фермите,  ще  бъде  подложено  на  гласуване  в  пленарна  зала  в  края  на  октомври.
Европейският съюз се опасява от появата на все повече микроби, които не се влияят от
лекарства и застрашават живота на хората.
 
 
Корпус за солидарност
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-fees-on-calls-across-eu-capped-by-2019-and-5g-network-by-2020
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/06/13/audiovisual-media-services-agreement-on-a-new-directive-to-boost-competitiveness-and-promote-european-content/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180628IPR06807/meps-return-mobility-package-proposals-to-committee-for-further-consideration
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2257(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180628IPR06809/iep-shchie-razghlieda-pravilata-za-avtorsko-pravo-priez-sieptiemvri
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180628IPR06809/iep-shchie-razghlieda-pravilata-za-avtorsko-pravo-priez-sieptiemvri
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180605IPR05050/halting-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180605IPR05050/halting-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180615STO05929/ustoichivost-km-antibiotitsi-dieputati-iskat-mierki-za-namaliavanie-na-riskovietie


Създаването на Европейски корпус за солидарност ще даде възможност на доброволци
да работят в ЕС по проекти за защита на околната среда или посрещане на мигранти.
Парламентът ще гласува по предварително споразумение със Съвета през септември.
 
 
Върховенството на закона в Унгария
 
 
Депутатите ще гласуват през септември дали да призоват Съвета да вземе мерки за
предотвратяване  на  риска  от  нарушаване  на  европейските  ценности  в  Унгария.
Парламентарната комисия по граждански свободи изрази през юни сериозни опасения
в няколко области, сред които и независимостта на съдебната система. За първи път
Парламентът може да задейства процедура,  която в  крайна сметка да доведе до
санкции за  страна членка.
 
 
Награди
 
 
Парламентът ще обяви носителя на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта през
декември.  Наградата отличава хора или организации по  света,  които се  борят  за
правата на  човека или за  демокрация.
 
 
През ноември пък депутатите ще изберат носителя на филмовата награда LUX за 2018
г.  Целта  е  да  се  популяризира  европейското  кино  и  да  се  насърчат  дебатите  по
социални  теми  и  за  европейските  ценности.
 

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/coming-up-in-the-second-half-of-2018
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180618IPR06042/agreement-reached-on-new-eu-solidarity-corps
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180625IPR06503/rule-of-law-in-hungary-parliament-should-ask-council-to-act-say-committee-meps
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20180227PHT98714/20180227PHT98714_original.jpg
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home/the-prize.html
https://luxprize.eu/

