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30-31 януари 2019
Пленарна сесия – Брюксел
 
Евродепутатите ще обсъдят състоянието на Брекзит след
гласуването в Камарата на общините на Обединеното кралство 
В началото на сесията в сряда, се очаква Парламентът  да обсъди състоянието
на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС,  ден след гласуването в
Камарата на общините на 29 януари. 
 
 
Евродепутатите отбелязват Международния ден в памет на
жертвите от Холокоста 
В сряда Европейският парламент ще отбележи Международния ден в памет на
жертвите от Холокоста с тържествено заседание, в 16.00 ч. българско време. 
 
 
Дебат за бъдещето на Европа с финландския премиер Юха
Сипила 
Евродепутатите ще обсъдят бъдещето на Европа с финландския премиер Юха
Сипила в четвъртък в 11.00 ч. българско време
 
 
Евродепутатите ще обсъдят състоянието на основните права в
Унгария  
В сряда следобед Парламентът ще направи преглед на развитията, свързани с
принципите на правовата държава и основните права,  след гласуването
относно член 7 през септември. 
 
 
Политическата криза във Венецуела ще се дебатира и гласува в
пленарна зала  
Евродепутатите ще обсъдят последните развития във Венецуела по време на
пленарната сесия тази седмица, след което ще се гласува резолюция в
четвъртък. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2019-01-30

Пленарни сесии
29-01-2019 - 16:00
Позоваване № 20190118BRI23808

3

4

5

6

7

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

1 I 8



 
 
Пленарна сесия – Брюксел
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проект за програма
Гледайте заседанието на живо
EuroparlTV
Пресконференции и други събития
Аудио-визиуална страница на ЕП
EP Newshub
EPRS Пленарни подкастове по ключови въпроси

Ясмина ЯКИМОВА
Press officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
+33 3 881 73774 (STR)
+32 470 88 10 60
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


Евродепутатите ще обсъдят състоянието на
Брекзит след гласуването в Камарата на
общините на Обединеното кралство
 
В началото на сесията в сряда, се очаква Парламентът
да обсъди състоянието на оттеглянето на Обединеното
кралство от ЕС,  ден след гласуването в Камарата на
общините на 29 януари. 
 
В  дебата  с  председателя  на  Европейската  комисия  Жан-Клод  Юнкер  и  главния
преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние ще участва и по един евродепутат от
всяка политическа група.
 
При  гласуването  на  15  януари  Камарата  на  общините  на  Обединеното  кралство
отхвърли споразумението за оттегляне и политическата декларация, договорена от ЕС
и правителството на Обединеното кралство.
 
Обратна връзка 
 
 
Delphine COLARD
Press Officer

(+32)2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881 64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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Евродепутатите отбелязват Международния
ден в памет на жертвите от Холокоста
 
В сряда Европейският парламент ще отбележи
Международния ден в памет на жертвите от Холокоста
с тържествено заседание, в 16.00 ч. българско време. 
 
Председателят на ЕП Антонио Таяни ще открие заседанието в Брюксел в пленарна
зала, което ще включва реч от Шарлот Кноблох, бивш председател на Централния
съвет на евреите в Германия.
 
Международният  ден  в  памет  на  жертвите  от  Холокоста  е  международен
възпоменателен ден на 27 януари - денят в който концентрационният лагер Аушвиц-
Биркенау  е  бил  освободен  от  Съветската  червена  армия  през  1945  г.  Той  почита
жертвите на геноцида на нацисткия режим и техните сътрудници по време на Втората
световна война.
 
Смята се, че около 6 милиона евреи са били убити по време на Холокоста.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 30 януари
 
Процедура: тържествено заседание
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали: Международният ден в памет
на жертвите от Холокоста

Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 228 31834 (BXL)
(+33) 3881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2187/ANTONIO_TAJANI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/holocaust-remembrance-day_3703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/holocaust-remembrance-day_3703_pk


Дебат за бъдещето на Европа с финландския
премиер Юха Сипила
 
Евродепутатите ще обсъдят бъдещето на Европа с
финландския премиер Юха Сипила в четвъртък в 11.00
ч. българско време
 
Това ще бъде шестнадесетият от серията дебати между евродепутатите и държавните
и правителствени ръководители на страните членки на ЕС
 
Вижте повече за предишните дебати тук
 
Председателят Таяни и министър-председателят Сипила ще участват в съвместна
пресконференция след дебата около 13.00 ч.  българско време
 
Италианският  премиер  Джузепе  Конте  ще  се  обърне  към  евродепутатите  през
февруарската  пленарна  сесия  в  Страсбург.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: четвъртък, 31 януари, 11.00 ч. българско време
 
Гласуване: дебат (без резолюция)
 
Обръщение към медиите: 31 януари, около 13.00 ч. българско време
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Биография на министър-председателя Сипила
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Iina LIETZÉN
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/bdeshcheto-na-es
https://valtioneuvosto.fi/en/sipila/prime-minister
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Евродепутатите ще обсъдят състоянието на
основните права в Унгария 
 
В сряда следобед Парламентът ще направи преглед на
развитията, свързани с принципите на правовата
държава и основните права,  след гласуването относно
член 7 през септември. 
 
През септември миналата година Парламентът задвижи процедурата предвидена в
член 7, параграф 1 от Договора на ЕС, поради опасения свързани със състоянието на
основните европейски ценности в Унгария. Тези ценности, които са заложени в член 2
от  Договора  за  ЕС и  са  отразени  в  Хартата  на  основните  права  на  ЕС,  включват
зачитането на демокрацията, равенството, правовата държава и човешките права. Това
е  първият  път,  в  който  Парламентът  призовава  Съвета  на  ЕС  да  прецени  дали
съществува  ясен  риск  от  нарушение  на  тези  ценности  в  държава  членка.
 
Евродепутатите сега ще обсъдят положението в Унгария от септември насам в дебат с
Европейската комисия и Румънското председателство на Съвета на ЕС. Последните
развития  (т.н.  закон  за  „робския  труд“  и  новините  около  Централноевропейския
университет)  продължават  да  предизвикват  безпокойство  сред  евродепутатите.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 30 януари, следобед
 
Процедура: изявления на Европейската комисия и Съвета на ЕС
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180906IPR12104/pravovata-drzhava-v-unghariia-parlamentt-prizovava-za-deystviia-ot-strana-na-es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-hungary_5702_pk


Политическата криза във Венецуела ще се
дебатира и гласува в пленарна зала 
 
Евродепутатите ще обсъдят последните развития във
Венецуела по време на пленарната сесия тази седмица,
след което ще се гласува резолюция в четвъртък. 
 
При откриването на пленарното заседание, ще се гласува предложението за добавяне
на дебат за Венецуела в сряда вечер и за спешно приемане на резолюция в четвъртък
около 13.00 ч. българско време.
 
Хуан Гуайдо, председател на контролираното от опозицията Национално събрание, се
обяви за временен президент на Венецуела на 23 януари, в опит за отстраняване на
президента Никола Мадуро. Гуайдо беше незабавно признат за легитимен президент на
Венецуела от редица страни, сред които САЩ, Колумбия, Аржентина, Бразилия, Чили и
Канада.
 
На 26 януари Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика
Федерика Могерини обяви пълната подкрепа на ЕС за Националното събрание като
демократично  избрана  институция,  чиито  сили  трябва  да  бъдат  възстановени  и
уважавани, и призова за незабавното провеждане на свободни, прозрачни и надеждни
избори в съответствие с международните демократични стандарти и с венецуелския
конституционен ред.
 
Могерини предупреди, че „при липса на обявяването на нови избори с необходимите
гаранции в следващите дни, ЕС ще предприеме по-нататъшни действия, включително
по въпроса за признаването на държавното ръководство“.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 30 януари
 
Гласуване: четвъртък, 31 януари
 
Процедура: незаконодателна резолюция
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/26/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-situation-in-venezuela/


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Председателят Таяни: Мадуро трябва да напусне. Мирен преход чрез свободни и
честни избори е от ключово значение.
Председателят на Комисията по външни работи Макалистър призова за демократичен
преход във Венецуела
Резолюция на ЕП относно мигрантската криза и хуманитарната ситуация във
Венецуела и земните и сухоземните й граници с Колумбия и Бразилия (5.07.2018 г)
Резолюция на ЕП относно изборите във Венецуела (3.05.2018)
Мултимедиен материал

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/president-tajani-maduro-must-go-peaceful-transition-through-free-and-fair-elections-essential
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/president-tajani-maduro-must-go-peaceful-transition-through-free-and-fair-elections-essential
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24214/afet-chair-mcallister-calls-for-democratic-transition-in-venezuela
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24214/afet-chair-mcallister-calls-for-democratic-transition-in-venezuela
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0313+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0313+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0199&language=EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-venezuela_7402_pk

