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Във вторник евродепутатите ще обсъдят и гласуват резолюция,  излагаща
вижданията на Парламента, преди срещата на върха на ЕС27 в Брюксел на 20
октомври, когато правителствените ръководители ще оценят напредъка по
преговорите за Брекзит.  

Евродепутатите  са  готови  да  дадат  зелена  светлина  за  създаването  на
Европейска  прокуратура,  с  което  ще  се  подсили  борбата  с  измамите  и
злоупотребите  с  европейски  средства  и  ще  се  защитят  парите  на
данъкоплатците. 

Евродепутатите искат обществени и частни инвестиции в киберсигурността и
образованието, както и по-сериозно трансгранично полицейско сътрудничество
и  обмен  на  информация.  Резолюция  по  тази  тема  ще  бъде  обсъдена  в
понеделник  и  гласувана  в  пленарна  зала  във  вторник.   

„Райънеър“ отменя все повече полети и по този начин съсипва плановете на
хиляди  пътници.  Във  вторник  евродепутатите  ще  разпитат  Европейската
комисия относно най-добрия начин за прилагане на правата на пътниците в
такива случаи.  

За да поддържа най-високите стандарти за безопасност при пътуване по море,
в  сряда  ЕП  ще  осъвремени  правилата  за  сигурност  на  пътническото
корабоплаване  в  ЕС. 

Дневният ред на Европейския съвет на 19 и 20 октомври в Брюксел предвижда
освен Брекзит да се разгледат и въпроси, свързани с миграцията и общата
политика на ЕС за бежанците, отбраната и отношенията между ЕС и Турция.
Евродепутатите ще изложат очакванията на Парламента в дебат с първия
заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс и естонското председателство
на Съвета в сряда сутрин.  

Държавите  от  ЕС трябва  да  подобрят  условията  в  затворите  и  да  решат
проблемите с пренаселеността им, за да защитят здравето на затворниците,
подпомогнат тяхната рехабилитация и предотвратят риска от радикализация.  

В сряда Парламентът ще гласува предложение на Съвета за предоставяне на
България  и  Румъния  на  достъп  до  Шенгенската  информационна  система
(ШИС).  
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Krasimir SAVOV BXL: (+32) 2 28 41996
STR: (+33) 3 881 78386

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

Повече информация
• Проект на дневен ред
• Следете на живо пленарната сесия (EbS+)
• ЕвропарлТВ
• Пресконференции и други събития
• Сайт на ЕП за аудиовизуални материали
• EP Newshub

Пленарни сесии
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mailto:(+33) 3 881 78386
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg
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


Брекзит:  няма  достатъчен  напредък  в
преговорите  за  развода
 
Във вторник евродепутатите ще обсъдят и гласуват резолюция,  излагаща
вижданията на Парламента, преди срещата на върха на ЕС27 в Брюксел на 20
октомври, когато правителствените ръководители ще оценят напредъка по
преговорите за Брекзит. 
 
Преди  гласуването  на  резолюцията  във  вторник  от  13.00  ч.  българско  време
председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и главният преговарящ
на ЕС Мишел Барние ще обсъдят с Парламента напредъка, постигнат през първите
четири кръга преговори с британското правителство по условията за напускане на
Европейския съюз от страна на Обединеното кралство.
 
Каквото и споразумение да бъде постигнато в края на преговорите между ЕС и
Великобритания, то ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент.
 
Дебат: вторник, 3 октомври
 
Гласуване: вторник, 3 октомври
 
Процедура: изказване на Съвета и Комисията (с резолюция)
 
#EUCO #Brexit @MichelBarnier @EU2017EE
 

 
Повече информация
• Съобщение за медиите относно проекта на резолюция, приет от Председателския съвет

(28.09.2017 г.)
• Проект на резолюция
• Интернет страница на работната група на ЕП относно Брекзит
• Резолюция на ЕП относно преговорите с Великобритания вследствие на неговата нотификация, че

възнамерява да се оттегли от ЕС (05.04.2017 г.)
• Съобщение за медиите относно резолюцията не ЕП: Червени линии на ЕП в преговорите за

(05.04.2017 г.)
• Повече информация относно ЕП и Брекзит
• Аудиовизуални материали
• Проучване на ЕП: коментари на мозъчни тръстове относно преговорите за Брекзит (09.2017 г.)

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170927IPR84822/briekzit-niama-dostatchien-napriedk-v-prieghovoritie-za-razvoda
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/chiervieni-linii-na-iep-v-prieghovoritie-za-briekzit
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20160701TST34439/20170329IPR69054/chiervieni-linii-na-iep-v-prieghovoritie-za-briekzit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20160701TST34439
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50
https://epthinktank.eu/2017/09/09/brexit-negotiations-what-think-tanks-are-thinking-2


Европейска прокуратура за по-добра защита на
парите на данъкоплатците
 
Евродепутатите  са  готови  да  дадат  зелена  светлина  за  създаването  на
Европейска  прокуратура,  с  което  ще  се  подсили  борбата  с  измамите  и
злоупотребите  с  европейски  средства  и  ще  се  защитят  парите  на
данъкоплатците.
 
Европейската прокуратура ще бъде натоварена с разследването,  ще повдига и
поддържа  обвинения  при  престъпления  срещу  финансовите  интереси  на
Европейския  съюз.
 
Понастоящем само националните власти могат да разследват и повдигат обвинения
за измами, свързани с европейски средства, но тяхната юрисдикция се разпростира
само в рамките на националните граници.
 
От 2014 г. насам Европейският парламент прие няколко резолюции за създаването
на Европейска прокуратура и подчерта колко е важно нейните прокурори да бъдат
независими.
 
Бързи факти
 
 
 
Европейската  прокуратура  ще  бъде  създадена  по  процедурата  за  засилено
сътрудничество между 20 държави членки: Австрия, Белгия, България, Хърватия,
Кипър, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Италия, Финландия, Франция, Латвия,
Литва, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Испания. Другите
държави членки могат да се присъединят по всяко време.
 
Главният  офис  на  Европейската  прокуратура  ще  бъде  в  Люксембург,  а  всяка
държава членка  ще назначи поне по  един делегиран прокурор,  който  ще бъде
базиран в  съответната  страна.
 
Списъкът  на  сериозните  престъпления,  които  попадат  в  юрисдикцията  на
Европейската  прокуратура,  може  да  бъде  разширен  в  бъдеще,  за  да  включи
например  тероризма.
 
След като Парламентът даде своето съгласие,  Съветът официално ще приеме
регламента относно Европейската прокуратура. Ще са необходими най-малко три
години, преди Европейската прокуратура да започне работа.
 
Процедурен код: 2013/0255(APP)]
 
Дебат: сряда, 4 октомври 
 
Гласуване: четвъртък, 5 октомври
 
Процедура: съгласие 
 

 
Повече информация
• Докладчик на Парламента, Барбара Матера (ЕНП, Италия):
• Съобщение за медиите на Съвета относно постигането на съгласие за създаването на Европейска

прокуратура (08.06.2017 г.)
• Проучване на ЕП: създаването на Европейска прокуратура от пръв поглед (28.09.2017 г.)
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html?locale=bg
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/enhanced_cooperation.html?locale=bg
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96813/BARBARA_MATERA_home.html
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/06/08-eppo/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608711
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eppo


П р е д о т в р а т я в а н е  н а  к и б е р а т а к и т е  и
с е к с у а л н и т е  з л о у п о т р е б и  о н л а й н
 
Евродепутатите искат обществени и частни инвестиции в киберсигурността и
образованието,  както  и  по-сериозно  трансгранично  полицейско
сътрудничество и обмен на информация. Резолюция по тази тема ще бъде
обсъдена в понеделник и гласувана в пленарна зала във вторник. 
 
Увеличаването на киберпрестъпността, недостатъчните мерки за предотвратяване
на  кибератаки  срещу  критична  инфраструктура  и  сексуалните  злоупотреби  в
интернет  изискват  по-твърди  действия.
 
 
 
Около 80% от компаниите в Европа са били жертва на поне една кибератака, като
много от тях остават незабелязани или недокладвани.  Евродепутатите припомнят и
глобалната  атака  с  вируса  “WannaCry”  през  май 2017  г.,  която  засегна  хиляди
компютри  в  почти  100  държави  и  множество  организации,  включително
Националната  здравна  служба  на  Великобритания.
 
Процедурен код: 2017/2068(INI)
 
Дебат: понеделник, 2 октомври
 
Гласуване: вторник, 3 октомври
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 

 
Повече информация
• Проект на резолюция относно борбата с киберпрестъпността
• Съобщение за медиите след гласуването в комисия (11.07.2017 г.)
• Профил на докладчика Елисавет Воземберг-Вриониди (ЕНП, Гърция)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0272+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170710IPR79376/cybercrime-meps-call-for-enhanced-cooperation-to-prevent-attacks-and-abuse
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125065/ELISSAVET_VOZEMBERG-VRIONIDI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017%2f2068%28INI%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/cybersecurity


Дебат  относно  отменените  полети  на
„Райънеър“
 
„Райънеър“ отменя все повече полети и по този начин съсипва плановете на
хиляди пътници.  Във вторник  евродепутатите  ще  разпитат  Европейската
комисия относно най-добрия начин за прилагане на правата на пътниците в
такива случаи. 
 
Дебат: вторник, 3 октомври
 
Процедура: изказване на Съвета и Комисиятa
 
@Ryanair #Ryanair
 

 
Повече информация
• Регламент на ЕС относно правата на пътниците във въздухоплаването
• Тълкувателни насоки на Европейската комисия относно правата на пътниците във

въздухоплаването
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016XC0615%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016XC0615%2801%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•

•

•

Нови правила за безопасност при пътническото
корабоплаване 
 
За да поддържа най-високите стандарти за безопасност при пътуване по море,
в  сряда  ЕП  ще  осъвремени  правилата  за  сигурност  на  пътническото
корабоплаване  в  ЕС.
 
Новите правила ще:
 

ускорят  предаването  на  пътнически  данни  на  спасителните  служби  и
семействата  в  случай  на  инцидент; 
премахнат припокривания и пропуски в инспекциите за безопасност на
фериботи и високоскоростни кораби и лодки; 
включват алуминиеви кораби в общите стандарти за безопасност на ЕС.
 

Проучване от 2015 г. потвърди, че настоящите правила на ЕС за безопасност на
пътническото корабоплаване напълно отговарят на стандартите за безопасност, а
статистиката  на  нещастните  случаи  поставя  европейските  води  сред  най-
безопасните  в  света.
 
Комисията предложи осъвременяване и улесняване на тези правила през 2016 г.
Целта е да се намали административната тежест за собствениците на кораби, да се
изяснят припокриващите се правила и да се реагира на техническия напредък в
сектора, без да се правят компромиси със стандартите за безопасност.
 
През  юни  Парламентът  и  Съветът  се  споразумяха  за  актуализирането  на  три
директиви:  за  регистрацията  на  пътници,  техническите  стандарти  за  кораби,
използвани  за  вътрешен  превоз  на  пътници,  и  инспекциите  на  фериботи  и
високоскоростни  кораби  и  лодки.
 
Бързи факти
 
 
 
През 2014 г. общият брой на пътниците, преминали през пристанища в ЕС, се
оценява  на  400  млн.,  от  които  120  млн.  са  пътували  между  пристанища  в
рамките  на  една  държава  членка.
 
 
 
Законодателството  на  ЕС  относно  безопасността  на  пътническото
корабоплаване допълва международните и националните стандарти, осигурява 
по-безопасни кораби и по-ефикасно реагиране в случай на инциденти.
 
 
 
Корабите, които изпълняват международни пътувания (включително между две
държави  членки),  трябва  да  отговарят  на  изискванията  на  съответните
международни конвенции и някои правила на ЕС, докато корабите, изпълняващи
вътрешни пътувания (между пристанища в рамките на една държава членка),
трябва да следват правилата на ЕС и на съответната страна.
 
Процедурен код: 2016/0170(COD), 2016/0171(COD), 2016/0172(COD)
 
Дебат: вторник, 3 октомври
 
Гласуване: сряда, 4 октомври
 
Процедура: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене)
 

Пленарни сесии
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https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/refit-passenger-ship-safety-legislation_en
http://emsa.europa.eu/accident-investigation-publications/annual-overview.html
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170615IPR77522/ep-negotiators-welcome-provisional-deal-on-passenger-ship-safety-rules
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0171%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0170(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0170(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0172(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0172(COD)
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Pages/PassengerShips.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Pages/PassengerShips.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Pages/PassengerShips.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Pages/PassengerShips.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Regulations/Pages/PassengerShips.aspx


 
Повече информация
• Исаскун Билбао Барандица (АЛДЕ, Испания), докладчик за регистрацията на пътници
• Доминик Рике (АЛДЕ, Франция), докладчик за инспекциите на фериботи и високоскоростни кораби

и лодки
• Даниела Аюто (ЕНПД, Италия), докладчик за техническите стандарти за кораби, използвани за

вътрешен превоз на пътници
• Брифинг на ЕП: правила и стандарти за безопасност на пътническото корабоплаване
• Брифинг на ЕП: регистрация на лицата на борда на пътнически кораби
• Брифинг на ЕП: инспекции на фериботи и високоскоростни кораби и лодки
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96922/IZASKUN_BILBAO+BARANDICA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96885/DOMINIQUE_RIQUET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96885/DOMINIQUE_RIQUET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124842/DANIELA_AIUTO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124842/DANIELA_AIUTO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608709/EPRS_ATA(2017)608709_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608708/EPRS_ATA(2017)608708_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608707/EPRS_ATA(2017)608707_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/maritime-safety


Коментар по основните теми на Европейския
съвет през октомври
 
Дневният ред на Европейския съвет на 19 и 20 октомври в Брюксел предвижда
освен Брекзит да се разгледат и въпроси, свързани с миграцията и общата
политика на ЕС за бежанците, отбраната и отношенията между ЕС и Турция.
Евродепутатите ще изложат очакванията на Парламента в дебат с първия
заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс и естонското председателство
на Съвета в сряда сутрин. 
 
Лидерите  на  държавите  от  ЕС27  ще  проведат  и  отделни  разговори  относно
преговорите  за  Брекзит.
 
Председателят на ЕП Антонио Таяни ще изнесе реч с политическите послания на
Парламента  пред  държавните  и  правителствени  ръководители  от  ЕС  на  19
октомври.
 
Процедурен код: междуинституционни въпроси
 
Дебат: сряда, 4 октомври 
 
Процедура: изказвания на Съвета и Комисията (без резолюция)
 
 
 
#EUCO
 

 
Повече информация
• Акценти в дневния ред на Европейския съвет, 19-20 октомври
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2017/10/19-20/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-october-2017


По-добри  условия  в  затворите  в  помощ  на
рехабилитацията и за борба с радикализацията
 
Държавите  от  ЕС  трябва  да  подобрят  условията  в  затворите  и  да  решат
проблемите с пренаселеността им, за да защитят здравето на затворниците,
подпомогнат тяхната рехабилитация и предотвратят риска от радикализация. 
 
В  проекта  на  резолюция,  който  ще  бъде  обсъден  и  гласуван  в  четвъртък,
евродепутатите също така подкрепят алтернативи на лишаването от свобода, когато
осъденият не представлява сериозна опасност за обществото.
 
 
 
Допълнителна информация
 
 
 
По данни от 2014 г. в затворите в ЕС се намират над половин милион затворници,
включително такива, които излежават своята окончателна присъда или са там в
очакване на процес. Според Съвета на Европа броят на задържаните превишава
този на предвидените места в една трета от затворите в Европа.
 
Процедурен код: 2015/2062(INI)
 
Дебат: четвъртък, 5 октомври
 
Гласуване: четвъртък, 5 октомври
 
Процедура: доклад по собствена инициатива
 

 
Повече информация
• Проект на резолюция относно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях
• Затворите в ЕС са пренаселени, държавите членки трябва да търсят алтернативи, казват

евродепутати (21.06.2017 г.)
• Профил на докладчика Жоел Бержерон (ЕСПД, Франция)
• Проучване на ЕП: условията в затворите в държавите членки (януари 2017 г.)
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2062%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0251+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170621IPR78015/with-eu-prisons-overcrowded-ms-should-favour-alternatives-if-possible-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170621IPR78015/with-eu-prisons-overcrowded-ms-should-favour-alternatives-if-possible-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124740/JOELLE_BERGERON_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI%282017%29583113_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/fight-terrorism


Достъп за България и Румъния до Шенгенската
информационна система
 
В сряда Парламентът ще гласува предложение на Съвета за предоставяне на
България  и  Румъния  на  достъп до  Шенгенската  информационна  система
(ШИС).  
 
Решението  на  Съвета  би  позволило  на  България  и  Румъния  да  проверяват
информация  в  ШИС,  без  да  могат  да  въвеждат,  изменят  или  трият  данни.
 
Парламентът постанови в законодателна резолюция от 8 юни 2011 г., че България и
Румъния са готови да влязат в шенгенското пространство.
 
Още на  9  юни 2011  г.  Съветът  прие  заключението,  че  България  и  Румъния са
изпълнили всички условия по Шенгенското acquis по отношение на въздушните и
наземните граници,  полицейското сътрудничество,  защитата на личните данни,
Шенгенската информационна система,  морските граници и визите.
 
Окончателното политическо решение дали България и Румъния могат да станат
част от Шенгенското пространство и по този начин да преустановят системните
проверки  на  границите  със  съседните  държави  от  ЕС,  трябва  да  бъде  взето
единодушно  от  Съвета.
 
Процедурен код: 2017/0808(CNS)
 
Гласуване: сряда, 4 септември 
 
Процедура: консултация 
 

 
Повече информация
• Съобщение за медиите: ЕП: България и Румъния са готови да влязат в Шенген (2011 г.)
• Профил на докладчика Агустин Диас Де Мера (ЕНП, Испания)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20110608IPR20929/iep-blghariia-i-rumniia-sa-ghotovi-da-vliazat-v-shienghien
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0808(CNS)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

