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В сряда сутринта евродепутатите ще обсъдят с председателя на Европейския
съвет Доналд Туск и представител на Комисията заключенията от последното
заседанието  на  Европейския  съвет.  На  него  бяха  одобрени  насоките  за
преговори относно условията за излизане на Обединеното кралство от ЕС.  

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, който встъпи в длъжност през
януари,  ще изнесе официално обръщение към евродепутатите в сряда по
обяд. 

 
В сряда евродепутатите ще обсъдят нови правила, с които ще позволят на
гражданите на ЕС с абонаменти за филми и телевизионни сериали онлайн, да
имат достъп до това съдържание, докато временно пребивават в друга страна
от ЕС. Гласуването ще бъде в четвъртък. 

Евродепутатите  ще  обсъдят  как  ЕС  може  да  се  справи  с  негативните
последици от глобализацията. Разискването, което ще се състои във вторник,
е продължение на предложенията на Европейската комисия.  

 
Евродепутатите призовават за намаляване наполовина на количеството на
хранителните отпадъци в ЕС, понастоящем 88 милиона тона годишно, до 2030
г. В проектът на резолюция, която ще се гласува във вторник, те призовават
Европейската  комисия  да  премахне  съществуващите  ограничения  върху
даряването  на  храна  и  премахне  объркването  относно  етикирането  на
продуктите  с  „най-добър  до“  и  „срок  на  годност“. 

Положението с основните права в Унгария ще бъде подложено на гласуване в
сряда. С това ще се обобщи дебатът, който беше проведен на предишната
пленарна сесия.
  

 
 
Във  вторник  вечер  ще  бъдат  дискутирани  потресаващите  новини  от
независими руски медии и организации за зачита на правата на човека, според
които в Чечня се провеждат преследвания, задържания, изчезвания и убийства
не хомосексуални мъже. 

 
 
Парламентът ще повтори своя призив към държавите членки за преместване
на бежанци от Италия и Гърция в други държави членки на ЕС, както те се
споразумяха в рамките на Съвета през септември 2015 г. 
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Евродепутатите ще обсъдят с Върховния представител на Европейския съюз
по  въпросите  на  външните  работи  и  политиката  на  сигурност  Федерика
Могерини начините и средствата за подпомагане на края на войната в Сирия.
Резолюция относно най-тежката хуманитарна криза след Втората световна
война ще бъде гласувана в четвъртък. 

 

Krasimir SAVOV BXL: +32 2 28 41996

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/plenary

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

Пленарни сесии

20170508NEW73712 - 2/12

mailto:+32 2 28 41996
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/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
http://www.europarl.europa.eu/rss/bg/audio-podcasts.html


Евродепутатите  ще  обсъждат  преговорите
относно  Брекзит  с  Туск
 
В сряда сутринта евродепутатите ще обсъдят с председателя на Европейския
съвет Доналд Туск и представител на Комисията заключенията от последното
заседанието  на  Европейския  съвет.  На  него  бяха  одобрени  насоките  за
преговори относно условията за излизане на Обединеното кралство от ЕС. 
 
Европейският парламент вече прие резолюция със своите ключови принципи и
условия за одобряване на споразумението за излизане на Обединеното кралство от
ЕС на 5 април. В нея евродепутатите подчертават необходимостта от  осигуряване
на справедливо и равноправно отношение спрямо гражданите на ЕС, живеещи в
Обединеното кралство, както и на британските граждани, пребиваващи в ЕС.
 
Всяко споразумение в края на преговорите между ЕС и Великобритания ще трябва
да получи одобрението на Европейския парламент.
 
 
 *              *              *
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Процедурен код: 2017/2593(RSP)
 
Дебат: сряда, 17 май
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията  
 
Пресконференция:
 
#euco #Brexit @eucopresident
 

 
Повече информация
• Резолюция на ЕП относно „червените линии“ при преговорите относно излизането на Обединеното

кралство от ЕС
• Съобщение за медиите след гласуване в пленарна зала (05.04.2017 г.)
• Процедурно досие, съдържащо всички документи
• Проучване на ЕП
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170329IPR69054/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170329IPR69054/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170329IPR69054/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170329IPR69054
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2593%28RSP%29&l=bg
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50


Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш
с обръщение към ЕП
 
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, който встъпи в длъжност през
януари,  ще изнесе официално обръщение към евродепутатите в сряда по
обяд.
 
 
 
Ситуацията в Сирия, кризата с бежанците и ролята на ЕС в изпълнението на Целите
на хилядолетието за развитие ще бъдат част от темите, които Генералният секретар
на ООН вероятно ще обсъди с евродепутатите.
 
Председателят  на  Европейския  парламент  Антонио  Таяни  и  г-н  Гутериш  ще
проведат  съвместна  пресконференция  след  тържественото  заседание.
 
Антонио Гутериш беше Върховен комисар на ООН за бежанците от юни 2005 г. до
декември 2015 г. и министър-председател на Португалия от 1995 г. до 2002 г. Той
наследи Бан Ки-мун като генерален секретар на ООН от 1 януари 2017 г.
 
*              *              *
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Дебат: сряда, 17 май
 
Процедура:  тържествено заседание
 
Пресконференция:
 
@antonioguterres @UN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повече информация
• Интернет страница на Генералния секретар на ООН
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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https://twitter.com/antonioguterres
https://www.un.org/sg/en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-united-nations


Гледане на телевизия и филми онлайн, докато
сме в чужбина
 
 
В сряда евродепутатите ще обсъдят нови правила, с които ще позволят на
гражданите на ЕС с абонаменти за филми и телевизионни сериали онлайн, да
имат достъп до това съдържание, докато временно пребивават в друга страна
от ЕС. Гласуването ще бъде в четвъртък.
 
Гражданите на ЕС, които посещават друга страна от ЕС, често са възпрепятствани
да получат  достъп до онлайн съдържание като  филми,  телевизионни сериали,
музика, игри или спортни събития, за които са платили абонамент в родната си
страна.
 
Новите правила, предварително договорени от преговарящите от Парламента и
Съвета през февруари 2017 г., ще премахнат тези ограничения и ще предоставят
достъп на гражданите на ЕС да гледат филми, слушат музика и играят игри, когато
пътуват до друга държава от ЕС за почивка, учене или работа.
 
Тези правила ще се прилагат само към услугите за онлайн съдържание, които се
предоставят срещу заплащане като Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer и
т.н.  Доставчиците  на  безплатни  услуги  ще  имат  възможност  да  предлага
преносимост на съдържанието, след като го приведат в съответствие с настоящия
регламент.
 
*              *              *
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Процедурен код: 2015/0284(COD)
 
Дебат: сряда, 17 май
 
Гласуване: четвъртък, 18 май
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене
 
Пресконференция:
 
#portability 
 

 
Повече информация
• Текст на споразумението със Съвета относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн

съдържание в рамките на вътрешния пазар
• Проект на резолюция относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в

рамките на вътрешния пазар
• Съобщение за медиите относно междуинституционалното споразумение (07.02.2017 г.)
• Съобщение за медиите след гласуване в комисия (29.11.2016)
• Профил на докладчика: Жан-Мари Кавада (АЛДЕ, Франция)
• Процедурно досие, съдържащо всички документи
• Брифинг относно проучване на ЕП: Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание

(април 2017)
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6091-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6091-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0378+0+DOC+XML+V0//bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0378+0+DOC+XML+V0//bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170207IPR61510/accessing-online-films-and-tv-while-abroad-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20161128IPR53511/watch-your-online-films-anywhere-in-the-eu-meps-back-cross-border-portability
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28206/JEAN-MARIE_CAVADA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0284%28COD%29&l=bg
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Б ъ д е щ е т о  н а  Е в р о п а :  с п р а в я н е  с
г л о б а л и з а ц и я т а  
 
Евродепутатите  ще  обсъдят  как  ЕС  може  да  се  справи  с  негативните
последици от глобализацията. Разискването, което ще се състои във вторник,
е продължение на предложенията на Европейската комисия. 
 
Предложенията относно глобализацията са част от една по-широка дискусия за
бъдещето  на  Европа,  започната  с  резолюции,  гласувани  от  Парламента  през
февруари, и в Бяла книга за бъдещето на Европа на Европейската комисия, в която
се очертават пет възможни сценария за бъдещото развитие на ЕС.
 
*              *              *
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Процедурен код: 2017/2655(RSP)
 
Дебат: вторник, 16 май
 
Процедура: изявление на Комисията
 
#FutureOfEurope ##globalisation
 

 
Повече информация
• Бъдещето на ЕС: ограничаване на отрицателните ефекти от глобализацията
• Работен документ относно овладяването на глобализацията (Европейска комисия, 10.05.2017 г.)
• ЕП излага своята визия за бъдещето на Европа (съобщение за медиите, 16.02.2017)
• Проучване на ЕП: Влияние на глобализацията: Победители и губещи в ЕС и САЩ (EPRS анализ,

04.07.2016)
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170210IPR61812/%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81
http://europa.eu/newsroom/events/commission-white-paper-future-europe-and-rome-summit-mark-60th-anniversary-treaties-rome_en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2655%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170505STO73507/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170210IPR61812
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29586601
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29586601
http://audiovisual.europarl.europa.eu


Драстично  намаляване  на  разхищението  на
храни
 
 
Евродепутатите призовават за намаляване наполовина на количеството на
хранителните отпадъци в ЕС, понастоящем 88 милиона тона годишно, до 2030
г. В проектът на резолюция, която ще се гласува във вторник, те призовават
Европейската  комисия  да  премахне  съществуващите  ограничения  върху
даряването  на  храна  и  премахне  объркването  относно  етикирането  на
продуктите  с  „най-добър  до“  и  „срок  на  годност“.
 
 
 Националните органи и заинтересованите страни трябва да положат повече усилия,
за да могат потребителите да разберат значението на етикетите „срок на годност“ и
„най-добър до“, включително и факта, че храната може да се консумира дори и след
като срока на етика „най-добър до“ изтече.
 
В проекта на резолюцията е отбелязано още, че Европейската комисия трябва да
предложи промяна в Директивата за ДДС, за  да разреши освобождаване от данък
на дарения на храни.
 
 
Бързи факти
 
 
 
Всяка година в ЕС се разхищават 88 милиона тона годишно храни,  което се
равнява на 173 кг. хранителни отпадъци на човек за година. Производството и
обезвреждането на хранителните отпадъци води до емисии в размер на 170
милиона тона CO2и до изразходването на 261 милиона тона ресурси.
 
 
 
Най-голямо разхищение на храна има в Холандия (541 кг. на глава от населението
годишно) и Белгия (345 кг.), а най-ниско  в Словения (72 кг), Малта и Румъния (76
кг).
 
 
 
*              *              *
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Процедурен код: 2016/2223(INI)
 
Дебат: понеделник, 15 май
 
Гласуване: вторник, 16 май
 
Процедура:  незаконодателна резолюция
 
Пресконференция:
 
#foodwaste   
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Повече информация
• Проект на доклад относно намаляване на хранителните отпадъци, подобряване на безопасността

на храните
• Съобщение за медиите след гласуване в комисия (11.04.2017 г.)
• Профил на докладчика Биляна Борзан (С&Д, Хърватия)
• Процедурно досие, съдържащо всички документи
• Проучване на ЕП: борба с битовите отпадъци, принос на ЕС към глобалния проблем
• Проучване на проекта „EU-Fusions“
• Аудиовизуални материали за професионалист

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0175&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0175&language=bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170411IPR71007/proposals-for-cutting-food-waste
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/112748/BILJANA_BORZAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2223%28INI%29&l=BG
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593563/EPRS_BRI(2016)593563_EN.pdf
http://bit.ly/2g0w43N
http://audiovisual.europarl.europa.eu


Вот относно основните права в Унгария 
 
Положението с основните права в Унгария ще бъде подложено на гласуване в
сряда. С това ще се обобщи дебатът, който беше проведен на предишната
пленарна сесия.
 
 
През април евродепутатите обсъдиха новия закон за образуванието в Унгария, като
го окачествиха като насочен срещу Централноевропейския университет. Те също
така дискутираха затягането на правилата за неправителствени организации и лица,
търсещи убежище,  както и правителственото допитване,  озаглавено „Да спрем
Брюксел!“. В дебата взеха участие унгарският министър-председател Виктор Орбан
и заместник-председателят на Европейскята комисия Франс Тимерманс.
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 
 
Процедурен код:  2017/2656(RSP)
 
Гласуване: сряда, 17 май
 
Процедура:  резолюция по актуален въпрос
 
#Hungary #CEU #fundamentalrights
 
 
 

 
Повече информация
• Проект на резолюция относно положението в Унгария
• Съобщение за медиите: Евродепутатите обсъждат положението в Унгария с премиера Орбан

(26.04.2017 г.)
• Съобщение за медиите: комисията за граждански свободи обсъжда основните права в Унгария

(27.02.2017 г.)
• Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. относно положението в Унгария
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2017-0296%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170424IPR72035/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170424IPR72035/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20170227IPR64119&language=EN&format=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20170227IPR64119&language=EN&format=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0227+0+DOC+XML+V0//BG
http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Дебат относно преследването на ЛГБТИ хората
в Чечения
 
 
 
Във  вторник  вечер  ще  бъдат  дискутирани  потресаващите  новини  от
независими руски медии и организации за зачита на правата на човека, според
които  в  Чечня  се  провеждат  преследвания,  задържания,  изчезвания  и
убийства  не  хомосексуални  мъже.
 
 
 
Евродепутатите ще поискат информация от Европейската комисия и Съвета относно
скорошните доклади, според които над 100 мъже, които са били заподозрени, че са
хомосексуални,  са били задържани,  а  поне трима са убити в  Чечения,  Руската
федерация.  Те  също  така  вероятно  ще  поискат  да  узнаят  как  се  изпълняват
насоките на Съвета относно ЛГБТИ хората и какви действия може да предприеме
ЕС, за да спре тези зверства.
 
Дебатът ще се състои в навечерието на Международния ден срещу хомофобията и
ще бъде обобщен в резолюция. Тя ще бъде гласувана в четвъртък.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Дебат: вторник, 16 май
 
Гласуване: четвъртък, 18 май
 
Процедура: питане с искане за устен въпрос с резолюция
 

 
Повече информация
• Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу

хомофобията
• Насоки за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права ЛГБТИ хората

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0062+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0062+0+DOC+XML+V0//BG
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11492-2013-INIT/bg/pdf


Държавите от ЕС да изпълнят задълженията си
относно пренастаняването на бежанци
 
 
 
Парламентът ще повтори своя призив към държавите членки за преместване
на бежанци от Италия и Гърция в други държави членки на ЕС, както те се
споразумяха в рамките на Съвета през септември 2015 г.
 
 
 
Въпреки ангажимента от септември 2017 г. на държавите членки на ЕС да преместят
160 000 лица, търсещи убежище, от Италия и Гърция, до момента само около 18 000
са били пренастанени. Това представлява само около 11% от общия брой. След
дебата със Съвета и Комисията във вторник сутрин в четвъртък евродепутатите ще
гласуват резолюция.
 
Напредък в някои държави членки
 
 
 
До момента само Малта и Финландия са на път да изпълнят своите задължения. 
Някои държави, като например, България, Хърватия и Словакия, пренастаняват на
много ограничени основи. Същевременно Австрия обяви, че скоро ще започне да
пренастанява, а Унгария и Полша отказват изцяло да участват в плана.
 
Бързи факти
 
 
 
По силата на две спешни решения, приети през септември 2015 г., 160 000 лица,
търсещи  убежище,  които  са  с  висок  шанс  да  получат  статут  на  бежанци,
трябва да бъдат преместени до септември 2017 г. от Италия и Гърция в други
държави членки, където да бъдат разгледани техните молби.
 
*              *              *
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 
 
Дебат: вторник, 16 май
 
Гласуване: четвъртък, 18 май
 
Процедура: изказвания на Съвета и Комисията с резолюция
 
#refugees #migration 
 
 
 

 
Повече информация
• Състояние на подкрепата от страна на държавите членки за механизма за пренастаняване

(обновява се редовно)
• Единадесети доклад относно пренастаняването и презаселването (Европейска комисия,

12.04.2017 г.)
• Проучване на ЕП относно изпълнението на решенията на Съвета от септември 2015 г. относно

презаселването на лица, търсещи убежище, от Италия и Гърция (март 2017 г.)
• Досие относно миграцията и търсенето на убежище
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583132/IPOL_STU%282017%29583132_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583132/IPOL_STU%282017%29583132_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/?page=migration
http://audiovisual.europarl.europa.eu/migration


Възможности за край на войната в Сирия
 
 
 
Евродепутатите ще обсъдят с Върховния представител на Европейския съюз
по  въпросите  на  външните  работи  и  политиката  на  сигурност  Федерика
Могерини начините и средствата за подпомагане на края на войната в Сирия.
Резолюция относно най-тежката хуманитарна криза след Втората световна
война ще бъде гласувана в четвъртък. 
 
Евродепутатите вероятно ще обсъдят с г-жа Могерини бъдещето на режима на
Башар ал-Асад, предизвикателствата пред мирните преговори, водени от ООН,
националното  помирение  и  постигането  на  устойчив  и  заслужаващ  доверие
политически  преход.
 
ЕС е водещ донор в отговор на сирийската криза. От началото на конфликта ЕС е
осигурил над 9,4 милиарда евро хуманитарна и икономическа помощ, включително
животоспасяващи спешни операции, питейна вода, канализация, подслон и храна за
бежанците в Сирия и съседните страни като Ливан, Йордания, Египет и Турция.
 
Бързи факти
 
 
 
През  март 2017  г,  Върховния  представител  на  Европейския  съюз  Федерика
Могерини представи съвместно съобщение относно стратегията на  ЕС за
Сирия.  Документът  има  за  цел  да  определи  възможния  принос  на  ЕС  за
осигуряване   на  трайно  политическо  решение  на  конфликта  в  Сирия  в
съществуваща рамка на равнище ООН. В него се разглеждат и начините за
изграждането на стабилност и подкрепа за реконструкцията в страната след
началото на реален политически преход.
 
 
 
От 2011 г. досега ,  заради конфликта в Сирия близо половин милион души са
загубили живота си, а над 11 милиона други са напуснали домовете си.
 
*              *              *
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
 
 
Дебат: вторник, 16 май
 
Гласуване: четвъртък, 18 май
 
Процедура:  изявление  на  Върховния  представител  на  Европейския  съюз  по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, следвано от резолюция
 
#Syria@FedericaMog
 

 
Повече информация
• Брифинг на ЕП относно картографирането на бъдещето на Сирия (март 2017 г.)
• Съобщение на Комисията относно стратегията на ЕС за Сирия (март 2017 г.)
• Аудиовизуални материали за професионалисти
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/celex3a52017jc00113aen3atxt.pdf
https://twitter.com/FedericaMog
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599362/EPRS_BRI(2017)599362_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/celex3a52017jc00113aen3atxt.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-syria

