
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент
 
По-безопасни пътища: новите автомобили ще бъдат оборудвани
с животоспасяващи технологии 
От май 2022 г. в новите автомобили ще бъдат монтирани приспособления  за
сигурност, като интелигентна система за регулиране на скоростта и 
 
 
Защита на лицата, сигнализиращи за нередности: нови правила
за целия ЕС 
Според новите правила в ЕС, лицата, които разкриват придобита в работна
среда информация свързана с нелегални или нанасящи вреда дейности, ще
бъдат по-добре защитени. 
 
 
Европейска агенция за гранична и брегова охрана: окончателно
гласуване за постоянен корпус наброяващ 10 000 души   
Новите мерки за засилване  на Европейската агенция за гранична и брегова
охрана ще бъдат обсъдени и гласувани в пленарна зала в сряда.
 
 
Дебат за бъдещето на Европа с латвийския премиер Кришянис
Каринш 
Евродепутатите ще обменят мнения относно бъдещето на Европа с латвийския
министър-председател Кришянис Каринш в сряда в 11.00 ч. българско време. 
 
 
Нови форми на заетост: евродепутатите ще гласуват мерки за
засилване на правата на работниците  
При гласуването във вторник се очаква евродепутатите да подкрепят
минималните права за работниците с договор за работа на повикване, на
базата на ваучери или 
 
 
По-добра защита на потребителите от подвеждащи и нелоялни
търговски практики 
Във вторник ще бъде гласувана актуализация на правилата на ЕС за защита на
потребителите, за справяне с  проблема с подвеждащите рейтинги в онлайн
пазарите и двойното качество на продуктите.
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Програма InvestEU: голямо увеличаване на работните места,
растежа и инвестициите 
Евродепутатите се очаква да одобрят предварителна и частична сделка с
министрите на ЕС относно новата програма за подкрепа на инвестициите и
достъпа до финансиране за периода 2021 - 2027 г. 
 
 
Онлайн терористично съдържание: един час за премахване, но
без задължително филтриране 
Интернет компаниите ще разполагат с един час за премахване на терористично
съдържание онлайн след получаването на нареждане, но няма да имат
задължението да филтрират  качваното съдържание. 
 
 
Други теми 
Други теми:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2019-04-15

 
 
Информационен бюлетин
за сесията на Европейския парламент,
15-18 април 2019 г., Страсбург
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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
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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 
 
 
Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu

Пленарни сесии

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

3 I 21



По-безопасни пътища: новите автомобили ще
бъдат оборудвани с животоспасяващи
технологии
 
От май 2022 г. в новите автомобили ще бъдат
монтирани приспособления  за сигурност, като
интелигентна система за регулиране на скоростта и 
 
усъвършенствана система за аварийно спиране.
 
Новите автомобили, микробуси, камиони и автобуси ще бъдат оборудвани с елементи
за безопасност с животоспасяваща цел, съгласно новото законодателство, което ще
бъде гласувано от евродепутатите във вторник и вече е неофициално одобрено от
министрите на ЕС.
 
 
 
Един  от  тези  задължителни  елементи  е  интелигентна  система  за  регулиране  на
скоростта  (ISA),  която  според  оценките  ще  допринесе  за  намаляването  с  20% на
смъртните случаи на пътищата в ЕС. ISA ще предупреждава шофьора при превишаване
на скоростта, въз основа на наблюдение на карти и пътни знаци. Системата няма да е
устройство за ограничаване на скоростта и шофьорът ще може да я изключва.
 
 
 
Другите животоспасяващи системи, които ще бъдат въведени в новите автомобили,
включват усъвършенствана система за аварийно спиране, усъвършенствана система за
сигнализиране  при  отклоняване  на  вниманието  на  водача,  аварийна  система  за
поддържане  на  лентата  на  движение,  система  за  детектиране  при  заден  ход,
улесняване монтирането на блокиращо устройство при употреба на алкохол, авариен
стопсигнал и записващо устройство за инциденти („черна кутия“).
 
 
 
По предварителни данни, публикувани от Комисията през 2018 г., около 25 100 души са
загинали на пътищата в ЕС и 135 000 са били сериозно ранени.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/0145(COD)
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htmhttp:/europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm


Гласуване: сряда, 16 април
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 
Пресконференция: вторник, 16 април, 17.00 ч. българско време
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Текст на споразумението
Прессъобщение след последната тристранна среща(26.03.2019)
Профил на докладчика
Процедурно досие
Проучване на ЕП
Прессъобщение на Европейската комисия
Данни от държавите членки - катастрофи по пътищата
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Isabel Teixeira NADKARNI
Press Officer

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Защита на лицата, сигнализиращи за
нередности: нови правила за целия ЕС
 
Според новите правила в ЕС, лицата, които разкриват
придобита в работна среда информация свързана с
нелегални или нанасящи вреда дейности, ще бъдат по-
добре защитени. 
 
Новите правила, договорени между ЕП и министрите на ЕС и гласувани във вторник,
установяват нови европейски стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за
нередности.  Те  ще  създадат  сигурни  канали  за  подаване  на  сигнали  свързани  с
нарушения на правото на ЕС (в предприятия или публични органи), предпазни мерки
срещу репресии,  заплахи или тормоз,  като  и  система за  подкрепа,  правна помощ,
информация относно процедурите и  средства за  защита.
 
Неотдавнашни  скандали,  като  Люкслийкс,  Досиетата  от  Панама  и  Кеймбридж
Аналитика, показаха важността на тези сигнали за разкриване и предотвратяване на
нарушения на правото на ЕС, които вредят на обществения интерес и благоденствието
на обществото.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/0106(COD)
 
Дебат: понеделник, 15 април
 
Гласуване: вторник, 16 април
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 
Пресконференция: вторник, 16 април, 16.00 ч. българско време с докладчика Виржини
Розиер (С&Д, Франция)
 
Допълнителна информация
Текст на споразумението
Процедурно досие
Профил на докладчика
Multimedia package - Protection of whistle-blowers
Проучване на ЕП
Информационна справка (Европейска комисия)
Видеозапис от пресконференция след последната тристранна среща (12.03.2019)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv


Обратна връзка 
 
 
Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
@EP_Legal
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Legal


Европейска агенция за гранична и брегова
охрана: окончателно гласуване за постоянен
корпус наброяващ 10 000 души  
 
Новите мерки за засилване  на Европейската агенция
за гранична и брегова охрана ще бъдат обсъдени и
гласувани в пленарна зала в сряда.
 
Промените в Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) имат за
цел да разрешат съществуващите проблеми и да отговорят по-добре на настоящите
нужди свързани със сигурността и миграцията.
 
Като част от промените в агенцията, новият постоянен корпус ще бъде в помощ на
страните от ЕС по места за гранични проверки и задачи, свързани с връщането на
неправомерно пребиваващите лица, както и за борба с трансграничните престъпления.
Стартирайки с 5 000 души оперативен персонал през 2021 г., постоянният корпус ще
бъде пълноценно функциониращ през 2027 г. с персонал от 10 000 души. Корпусът ще
включва и резерв за бързо реагиране при извънредни ситуации.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/0330(COD)
 
Дебат: сряда, 17 април
 
Гласуване: сряда, 17 април
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 
Пресконференция: сряда, 17 април в 17.30 ч. българско време с докладчика и комисар
Аврамопулос (следва да бъде потвърдено)
 
Допълнителна информация
Проект на доклада
Прессъобщение след последната тристранна среща (28.3.2019)
Профил на докладчика
Процедурно досие
Уебсайт на Европейската агенция за гранична и брегова охрана
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_


Обратна връзка 
 
 
Iina LIETZÉN
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 470 88 39 10
@EP_Justice
iina.lietzen@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Justice


Дебат за бъдещето на Европа с латвийския
премиер Кришянис Каринш
 
Евродепутатите ще обменят мнения относно бъдещето
на Европа с латвийския министър-председател
Кришянис Каринш в сряда в 11.00 ч. българско време. 
 
Г-н  Каринш  ще  бъде  двадесетият  и  последен  от  държавните  и  правителствени
ръководители на страните членки на ЕС, участвали в серията дебати с евродепутатите
по време на този мандат. Вижте повече за предишните дебати тук.
 
Г-н Каринш е избран за министър-председател през януари 2019 г. Преди това е бил
член на Европейския парламент от 2009 г.
 
Веднага след дебата, около 13.30 ч. председателят на ЕП Антонио Таяни и г-н Каринш
ще дадат  изявление  за  медиите  пред  протоколната  зала  на  ЕП.  (следва  да  бъде
потвърдено)
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 17 април
 
Процедура: дебат без резолюция
 
Пресконференция:  сряда,  17  април,  13.20  ч.  българско  време  (следва  да  бъде
потвърдено)
 
Допълнителна информация
Биография на премиера
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/bdeshcheto-na-es
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Обратна връзка 
 
 
Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer

(+32) 2 28 46718 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 470 88 28 04
janis.krastins@europarl.europa.eu
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Нови форми на заетост: евродепутатите ще
гласуват мерки за засилване на правата на
работниците 
 
При гласуването във вторник се очаква
евродепутатите да подкрепят минималните права за
работниците с договор за работа на повикване, на
базата на ваучери или 
 
на работа за платформи катo Uber или Deliveroo.
 
Законодателството, неофициално договорено с министрите на ЕС, постановява, че
всички работници трябва да бъдат информирани от първия работен ден за основните
аспекти  от  трудовия  договор,  като  описание  на  длъжността,  начална  дата,
продължителност, заплащане и стандартен работен ден или референтни часове за тези
с непредвидимо работно време.
 
Новите  правила  също  ще  дадат  на  работниците  специфични  права  съобразени  с
проблемите с договорите за работа на повикване, работа базирана на ваучери или
работа  за  платформа,  като  предвидимо  работно  време  и  крайни  срокове  за
прекратяване на договорите за работа на повикване. Наред с това, изпитателните
срокове не  трябва да бъдат по-дълги от  6  месеца и  подновяването на  договор за
изпълняване на една и съща длъжност не трябва да води до нов изпитателен срок.
 
 
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2017/0355 (COD) 
 
Дебат: вторник, 16 април
 
Гласуване: вторник, 16 април
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 
Допълнителна информация
Прессъобщение (07.02.2019)
Текст на споразумението
Процедурно досие
Профил на докладчика
Проучване на ЕП
„Гиг“ икономика: европейски норми подобряват правата на работниците
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25282/new-forms-of-work-deal-on-measures-boosting-workers-rights
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190404STO35070/ghigh-ikonomika-evropeyski-normi-podobriavat-pravata-na-rabotnitsite


Обратна връзка 
 
 
Dorota KOLINSKA
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(+32) 498 98 32 80
@EPSocialAffairs
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https://twitter.com/EPSocialAffairs


По-добра защита на потребителите от
подвеждащи и нелоялни търговски практики
 
Във вторник ще бъде гласувана актуализация на
правилата на ЕС за защита на потребителите, за
справяне с  проблема с подвеждащите рейтинги в
онлайн пазарите и двойното качество на продуктите.
 
Онлайн пазарите и услугите за сравняване (като Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) ще
трябва да разкрият основните параметри, определящи класирането на офертите в
търсачките. Потребителят ще трябва да бъде ясно информиран дали купува продукт
или услуга от търговец или от частно лице, за да знае с каква защита разполага, в
случай на проблем.
 
Новото законодателство, предварително договорено с министрите на ЕС, също третира
проблема с т. нар. „двойно качество на продуктите“, когато продукти от една и същата
марка  са  с  различни  съставки  или  характеристики.  Текстът  включва  и  клауза  за
преразглеждане на законодателството, която задължава Европейската комисия да
оцени ситуацията две години след влизането в сила на директивата. Целта е да се
прецени дали двойното качество на продуктите трябва да бъдат добавени към черния
списък с нелоялни търговски практики.
 
Законодателството  изменя  четири  съществуващи  директиви  за  правата  на
потребителите: за нелоялните търговски практики, за правата на потребителите, за
неравноправните клаузи в договорите и за обозначаването на цените. То е част от
пакета „Нов търговски механизъм за потребителите“.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/0090(COD)
 
Дебат: вторник, 16 април
 
Гласуване: сряда, 17 април
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Текст на споразумението
Прессъобщение след последната тристранна среща (22.03.2019)
Профил на докладчика
Процедурно досие
Проучване на ЕП
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Isabel Teixeira NADKARNI
Press Officer

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Програма InvestEU: голямо увеличаване на
работните места, растежа и инвестициите
 
Евродепутатите се очаква да одобрят предварителна и
частична сделка с министрите на ЕС относно новата
програма за подкрепа на инвестициите и достъпа до
финансиране за периода 2021 - 2027 г. 
 
С цел генерирането на почти 700 млрд. евро инвестиции, инициативата InvestEU трябва
да  служи  като  стартова  площадка  за  инвестиции,  които  иначе  трудно  биха  били
направени.  Тя  ще  замести  съществуващия  Европейски  фонд  за  стратегически
инвестиции  (ЕФСИ),  основан  след  финансовата  криза  от  2008  г.
 
Евродепутатите имат за цел да подобрят предложението на Европейската комисия
чрез увеличаване на гаранциите на ЕС (от 38 млрд. евро на 40,8 млрд., за генерирането
на  698  млрд.  инвестиции),  чрез  въвеждането  на  нови  цели  като  трудова  заетост,
насърчаване  опазването  на  околната  среда  и  засилване  на  контрола  върху
управлението  на  програмата.
 
Парламентът се очаква да приеме позицията си на първо четене, включително вече
договорените части с държавите членки (прессъобщение).Новоизбраният Европейски
парламент ще продължи преговорите с министрите на ЕС.
 
Уебсайтът на InvestEU показва примери от проекти подкрепени от ЕС.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/0229(COD)
 
Дебат: сряда, 17 април
 
Гласуване: четвъртък, 18 април
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 
Допълнителна информация
Текст на споразумението
Прессъобщение след тристранна среща
Прессъобщение на Европейския съвет
Прессъобщение на Европейската комисия
Процедурно досие
Проучване на ЕП
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://europa.eu/investeu/home_en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/DV/2019/04-01/Consolidated_version_InvestEU_partialagreement_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/27/investeu-eu-ambassadors-confirm-common-understanding-reached-with-parliament/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_en.htm
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Обратна връзка 
 
 
Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
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https://twitter.com/EP_Budgets


Онлайн терористично съдържание: един час
за премахване, но без задължително
филтриране
 
Интернет компаниите ще разполагат с един час за
премахване на терористично съдържание онлайн след
получаването на нареждане, но няма да имат
задължението да филтрират  качваното съдържание. 
 
При гласуването в сряда, евродепутатите се очаква да потвърдят преговорната си
позиция относно новите правила за справяне с разпространението на терористично
съдържание  онлайн  в  рамките  на  ЕС.  Преговорите  с  министрите  на  ЕС  за
финализиране  на  новото  законодателство  ще  останат  за  следващия  Парламент.
 
Текстът,  приет в Комисията по граждански свободи, предвижда санкции до 4% от
оборота на предприятието,  ако има продължаващи нарушения.  Той също включва
предпазни мерки, които гарантират защитата на свободата на словото и на медиите,
както и мерки за избягване на непропорционален натиск върху малките предприятия.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/0331 (COD)
 
Гласуване: сряда, 17 април
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 
Допълнителна информация
Проект на доклада
Прессъобщение след гласуването в Комисия (08.04.2019)
Профил на докладчика
Процедурно досие
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190408IPR35436/terrorist-content-online-companies-to-be-given-just-one-hour-to-remove-it
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_2802_pk


Обратна връзка 
 
 
Estefania NARRILLOS
Press Officer
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https://twitter.com/EP_Justice


Други теми
 
Други теми:
 
- Market surveillance and compliance of products, Danti (COD) debate Tue, vote Wed
 
- European Defence Fund, Krasnodebski (COD), Debate Wed, vote Thu
 
- Space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme,
Salini (COD), vote Wed
 
- Digital Europe Programme for the period 2021-2027, Mlinar (COD), vote Wed
 
- Connecting Europe Facility, Virkkunen, Marinescu, Telicka (COD), vote Wed
 
- Justice programme, Weidenholzer, Hautala (COD), vote Wed
 
- Rights and Values programme, Valero (COD), vote Wed
 
- Persistent organic pollutants, Girling (COD), vote Thu
 
- Interoperability between EU information systems in the field of borders and visa (Lenaers) and
in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration (Melo) (COD), vote Tue
 
- Supplementary protection certificate for medicinal products, Grandes Pascual (COD), debate
Tue, vote Wed
 
- Rules facilitating the use of financial and other information, Radev (COD), vote Wed
 
-  European Cybersecurity  Industrial,  Technology and Research Competence Centre  and
Network  of  National  Coordination  Centres,  Reda (COD),  vote  Wed
 
- Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles, Grzyb (COD), debate Wed,
vote Thu
 
- Use of digital tools and processes in company law, Zwiefka (COD), debate Wed, vote Thu
 
- Cross-border conversions, mergers and divisions, Regner (COD), debate Wed, vote Thu
 
- Fiscalis programme for cooperation in the field of taxation, Giegold (COD), vote Wed
 
- European Labour Authority, Lenaers (COD), vote Tue
 
- Prudential supervision of investment firms, Ferber (COD), debate Tue, vote Wed
 

Пленарни сесии

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

20 I 21



- OLAF investigations and cooperation with the European Public Prosecutor's Office, Grässle
(COD), vote Tue- Negotiations with Council and Commission on European Parliament's right of
inquiry: legislative proposal, OQs Council, Commission, Thursday
 
- Council and Commission statements - Situation in Mozambique, Malawi and Zimbabwe after
cyclone Idai
 
- Statement by the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy - Situation in Libya
 
- Commission statement - Protecting the integrity of the European elections, with particular
regard to international threats to cybersecurity
 
-  Objection  with  regard  to  the  deployment  and  operational  use  of  cooperative  intelligent
transport  systems
 
-  Implementation and financing of  the EU general  budget  for  2019 in relation to the UK's
withdrawal  from the Union,  Arthuis,  vote Wed
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