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Председателят Антонио Таяни ще обяви носителя  на филмовата награда LUX
за 2017 г. във вторник на церемония в Страсбург.  

Евродепутатите  ще  гласуват  нови  правила  за  борба  с  дъмпинговия  и
субсидирания  внос  от  трети  страни. 

Правилата в целия ЕС за по-добра защита на потребителите от измами и по-
бързо откриване и спиране на нелоялните търговци ще бъдат обсъдени и
подложени на окончателно гласуване във вторник.   

Във вторник евродепутатите ще приемат правила, въвеждащи задължителни
устройства, помагащи за по-безопасно шофиране.  

Парламентът  ще  разгледа  как  напредва  диалогът  между  ЕС  и  полското
правителство   относно  зачитането  на  върховенството  на  закона  и
демокрацията  и  ще  гласува  резолюция  в  сряда. 

В  сряда,  евродепутатите  ще  дискутират  ситуацията  с  върховенството  на
закона  в  Малта  и  ще  гласуват  резолюция  като  последица  от  бруталното
убийство  на  разследваща  журналистка.   

„Досиетата от Рая“, които изтекоха наскоро и разкриват скритото богатство на
световните елити, ще бъдат подложени на спешен дебат. 

Парламентът  ще бъде готов  да  започне преговори за  преразглеждане на
системата на ЕС за предоставяне на убежище,  след като мандатът на му
водене на  преговори с  правителствата  на  ЕС получи зелена светлина до
полунощ във вторник. 

Доверителният фонд за Украйна, Грузия и Молдова трябва да бъде конкретен
резултат от срещата на върха на Източното партньорство през ноември 2017 г.
Това  се очаква да кажат евродепутатите по време на дебат във вторник и вот
в сряда.  

Евродепутатите  ще  гласуват  за  седем  нови  члена  на  Сметната  палата,
институцията,  базирана  в  Люксембург,  която  следи  за  законното  и
правомерното  извършване  на  финансовите  операции  на  ЕС. 

Евродепутатите искат да помогнат на региони със застаряващо население,
ниска  раждаемост  и  емигриращи млади хора  в  следствие  на  недостиг  на
възможности  за  работа.
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Krasimir SAVOV BXL: (+32) 2 28 41996
STR: (+33) 3 881 78386
PORT: (+32) 473 525 428

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
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Награда LUX:  Победителят ще бъде обявен в
Страсбург 
 
Председателят Антонио Таяни ще обяви носителя  на филмовата награда LUX
за 2017 г. във вторник на церемония в Страсбург. 
 
 
Победителят на тазгодишното издание на филмова награда LUX ще бъде обявен от
председателя на ЕП Антонио Таяни на церемония в пленарната зала в Страсбург
във вторник, 14 ноември. Финалистите тази година са „120 удара в минута“ (Beats
per Minute) на режисьора Робин Кампийо (Франция),  „Кръвта на саамите“ (Sámi
Blood) на Аманда Кърнел (копродукция на Швеция, Дания и Норвегия) и „Уестърн“
(Western) на  Валеска Гризебах (копродукция на Германия, България и Австрия). 
 
ЕП финансира поставянето на субтитри на всички 24 официални езика на ЕС на
филмите  финалисти.  Носителят  на  наградата  LUX  2017  г.  ще  бъде  избран  от
евродепутатите.  Филмът  ще  бъде  адаптиран  за  хора  със  зрителни  и  слухови
увреждания и ще бъде промотиран по време на международната си премиера.
 
Европейска премиера 
 
 
 
Тази година Филмовите дни на наградата LUX ще се възползват максимално от
сътрудничеството между информационните бюра на ЕП и бюрата на MEDIA Creative
Europe за засилване на видимостта и разширяване на аудиторията на филмите.
 
Пресконференцията  с  представители  на  трите  филма  ще  се  състои  в  16.00  ч.
българско  време  във  вторник,  14  ноември,  в  Страсбург.
 
 
 
Процедура: церемония за награждаване
 
Церемония за награждаване: вторник, 14 ноември, в 13:00 ч. българско време
 
Прес конференция: вторник, 14 ноември, 16:00 ч. българско време
 
#LuxPrize @LuxPrize
 

 
Повече информация
• Уеб страница на наградите LUX
• Финалисти за 2017 г. „120 удара в минута“ (Beats per Minute) на Робин Кампийо (Франция)
• Финалисти за 2017 г. „Кръвта на саамите“ (Sámi Blood) на Аманда Кърнел (Швеция, Дания и

Норвегия)
• Финалисти за 2017 г. „Уестърн“ (Western) на  Валеска Гризебах (Германия, България и Австрия)
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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Антидъмпинг:  нови  правила  в  защита  на
работните  места  и  промишлеността  в  ЕС  
 
Евродепутатите  ще  гласуват  нови  правила  за  борба  с  дъмпинговия  и
субсидирания  внос  от  трети  страни.
 
 
 
Целта е да се противодейства на нелоялните търговски практики на трети държави,
в  които  държавата  сериозно  се  намесва  в  икономиката.  Неофициалното
споразумение между евродепутатите и преговарящите на Съвета бе постигнато на 3
октомври, но трябва да бъде одобрено от пленарното заседание на Парламента,  за
да влезе в сила.
 
Търговските правила на ЕС изискват търговските партньори и производители извън
ЕС да изпълняват международните стандарти за труд и за опазване на околната
среда. С това те  са уникални в света. 
 
Евродепутатите се увериха, че няма да се налага на фирмите от ЕС да представят
допълнителни  доказателства,  че  конкурентите  им  от  трети  страни  доставят
дъмпингови  стоки  на  европейския  пазар.  Също  така  и  че  антидъмпинговите
процедури ще отчитат икономическите и търговските потребности на малки и средни
предприятия. Освен това синдикатите на ЕС ще имат възможност да представят
становището си относно решенията относно мерките за търговска защита.
 
Бързи факти
 
 
 
Работните места и компаниите в ЕС имат трудности в конкуренцията с внос на
крайно ниски цени от трети страни, които имат прекомерен производствен капацитет
и  субсидирани  икономики.  Това  се  случва  основно  в  стоманодобивната,
алуминиевата,  велосипедната,  циментовата,  химическата,  керамичната,
стъкларската,  хартиената  и  соларната  промишленост.
 
Новите правила ще позволят на ЕС да се справи с подобни нечестни търговски
практики, насочвайки вниманието си към вноса, при който цените не са пазарни
поради държавна намеса.
 
Членовете на ЕП също така преговарят за по-нататъшни планове за актуализиране
на „инструментите за търговска защита“ на ЕС с цел повишаване на тарифите срещу
дъмпингов или субсидиран внос от страни, които не се намесват широкомащабно в
икономиката.
 
Дебат: вторник, 14 ноември
 
Гласуване: сряда, 15 ноември  
 
Пресконференция:  сряда,  15 ноември в 16:00 ч.  българско време с докладчика
Салваторе Чику (ЕНП, Италия) и председателя на комисията Бернд Ланге (С&Д,
Германия)
 
Процедура: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене) 
 
#antidumping
 

 
Повече информация
• Съобщение за медиите относно неофициалното споразумение с министрите (03.10.2017 г.)
• Брифинг за проучване на ЕП: защита срещу дъмпингов и субсидиран внос ( ноември 2017 г.)
• Проучване на ЕП: Нови търговски правила за Китай? Възможности и опасности за ЕС (2016 г.)

Пленарни сесии
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• Търговско изображение на търговските отношения ЕС–Китай (от европейската комисия)
• Профил на докладчика Салваторе Чику (ЕНП, Италия)
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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Онлайн пазаруване: подсилване на защитата на
правата на потребителите 
 
Правилата в целия ЕС за по-добра защита на потребителите от измами и по-
бързо откриване и спиране на нелоялните търговци ще бъдат обсъдени и
подложени на окончателно гласуване във вторник. 
 
 
Националните правоприлагащи органи ще разполагат с  повече правомощия за
откриване и спиране на онлайн нарушения на законите за защита на потребителите
и ще могат  да координират  по-добре действията си  в  рамките на ЕС съгласно
ревизирания  регламент  за  Сътрудничество  в  областта  на  защитата  на
потребителите (CОЗП).  Техните правомощия за разследване и правоприлагане
трябва да включват:
 

изискване на информация от регистраторите на домейни и банките с цел
идентифициране на нелоялните търговци;
 
закупуване  на  стоки  и  услуги  като  тестови  покупки,  включително  под
прикритие  („мистериозно  пазаруване“);
 
налагане на изричното показване на предупреждение или нареждане за
премахването  на  цифрово  съдържание,  ако  няма  други  ефективни
средства  за  прекратяване  на  дадена  незаконна  практика;
 
налагане на санкции като, например, глоби;
 
информиране на потребителите как да потърсят обезщетение.
 

Контекст
 
Извършена  проверка  през  2014  г.  установи,  че  37%  от  уебсайтовете  за
електронна  търговия  и  резервации  за  пътувания,  развлечения,  облекло,
електронни  стоки  и  услуги  за  потребителски  кредит  са  в  нарушение  на
законодателството на ЕС за защита на потребителите. Това предложение е
част от пакета за електронна търговия, представен от Европейската комисия
на 25 май 2016 г. Преговарящите от страна на Парламента и Съвета стигнаха
до предварително споразумение на 21 юни 2017 г.
 
Дебат: вторник, 14 ноември
 
Гласуване: вторник, 14 ноември
 
Процедура: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене)
 
#ecommerce
 

 
Повече информация
• Съобщение за медиите относно споразумението (21.06.2017 г.)
• Профил на докладчика Олга Сехналова (С&Д, Чешка република)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Проучване на ЕП: Сътрудничество в областта на защитата на потребителите
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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Безопасност  на  пътищата:  задължителни
спомагателни  устройства  
 
Във вторник евродепутатите ще приемат правила, въвеждащи задължителни
устройства, помагащи за по-безопасно шофиране. 
 
 
Спомагателни устройства като системи за управление на скоростта, спазване на
лента и автоматична спирачна система ще бъдат стандартно оборудване за всички
нови коли, микробуси, камиони и автобуси. Това се предвижда в проект на доклад,
представен от комисията по транспорта.
 
Евродепутатите са особено големи привърженици на технологиите за разпознаване
и  подпомагане  на  шофьорите  при  избягването  на  пешеходци,  колоездачи  и
мотористи. За камиони евродепутатите искат да се задължителното инсталиране на
камери за предно, задно и странично виждане, които да имат насочващи системи, за
да се намалят мъртвите точки.
 
Евродепутатите искат  Комисията да промени лимита за съдържание на алкохол в
кръвта до нула промила за всички „млади“ и професионални шофьори.
 
Дебат: понеделник, 13 ноември
 
Гласуване: вторник, 14 ноември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
#carsafety
 

 
Повече информация
• Проект на доклад
• Съобщение за медиите след гласуването в комисията по транспорта
• Профил на докладчика Дитер-Лебрехт Кох (ЕНП, Германия)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Аудиовизуални материали за професионалисти
• Проучване на ЕК за „Спасяване на живот: засилване на безопасността на колите в ЕС“ (12.12.2016

г.)

Пленарни сесии
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Върховенство на закона в Полша: Парламентът
ще гласува резолюция
 
Парламентът  ще  разгледа  как  напредва  диалогът  между  ЕС  и  полското
правителство   относно  зачитането  на  върховенството  на  закона  и
демокрацията  и  ще  гласува  резолюция  в  сряда.
 
 
 
Комисията започна разследване на положението в Полша на 13 януари 2016 г.
съгласно  „Рамката  за  справяне  със  системните  заплахи  за  върховенството  на
закона“.
 
Дебат: сряда, 15 ноември
 
Гласуване: сряда, 15 ноември
 
Процедура: изказване на Съвета и Комисията (с резолюция) 
 
#RuleofLaw
 

 
Повече информация
• Съобщение на ЕК: Рамка за справяне със системните заплахи за върховенството на закона
• Полша и Рамката за справяне със системните заплахи за върховенството на закона: Въпроси и

отговори (технически фишове на Комисията, януари 2016 г.)
• Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
• Разширено проучване на ЕП
• Аудиовизуални материали за професионалисти
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014DC0158
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-62_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-573922-Understanding-EU-rule-of-law-mechanisms-FINAL.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/rule-law-poland


Върховенството на закона в Малта в светлината
на прожекторите
 
В сряда,  евродепутатите  ще  дискутират  ситуацията  с  върховенството  на
закона  в  Малта  и  ще  гласуват  резолюция  като  последица  от  бруталното
убийство  на  разследваща  журналистка.  
 
 
 
Дебатът във вторник, втори по темата за Малта по време на пленарна сесия, се
случва след убийството на водещата разследваща блогърка на страната Дафне
Каруана  Галиция  и  нарастващите  опасения,  че  свободите  са  ограничени  и
съдебната  власт  и  полицията  са  заложници  на  изпълнителната  власт.
 
Непосредствено  след  дебата  ще  се  състои  церемония  в  присъствието  на
председателя Таяни и семейството на г-ца Каруана Галиция, по време на която
залата за пресконференции в Страсбург официално ще бъде кръстена на нейно
име.  Залата  за  пресконференции  в  Брюксел  е  кръстена  в  памет  на  убитата
разследваща  журналистка  от  Русия  Анна  Политковская.
 
Освен това, председателите на политическите групи в ЕП се съгласиха да бъде
изпратена делегация в Малта, която да разгледа ситуацията по-отблизо.
 
Дебат: вторник, 14 ноември
 
Гласуване: сряда, 15 ноември
 
Процедура: Становища на Съвета и Комисията с резолюция
 
#RuleOfLaw
 

 
Повече информация
• Съобщение за медиите за дебата относно свободата на медиите в Малта (24.10.2017 г.)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Становище на председателя Антонио Таяни относно убийството на Дафне Каруана Галиция
• Аудиовизуални материали за професионалисти: Свобода на пресата в Малта

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171020IPR86555/meps-praise-daphne-caruana-galizia-and-call-for-concrete-actions
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2935%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-by-president-tajani-in-plenary-in-the-presence-of-the-family-of-daphne-caruana-galizia-30
http://audiovisual.europarl.europa.eu/malta-press-freedom


„Досиетата от Рая“ 
 
„Досиетата от Рая“, които изтекоха наскоро и разкриват скритото богатство на
световните елити, ще бъдат подложени на спешен дебат.
 
 
Досиетата,  съставени  от  Международния  консорциум  на  разследващите
журналисти, разкриват как най-богатите изнасят богатството си в офшорни сметки и
в някои случаи минимализират данъците си.
 
От години ЕП е  сред главните организации,  които се  борят  с  прането на пари,
избягването на данъчно облагане и  укриването на данъци.
 
Препоръките за противодействие на подобни практики бяха изготвени от специална
комисия за данъчните постановления (TAXE 2) и изложени в резолюция, гласувана
на 6 юли 2016 г.
 
Констатациите на отделна специална комисия, създадена в отговор на „Досиетата
от Панама“, ще бъдат поставени за пленарно гласуване през декември.
 
Дебат: вторник, 14 ноември
 
Процедура: становища на Комисията и Съвета  
 
#ParadisePapers
 

 
Повече информация
• По-справедливо и прозрачно данъчно облагане
• Комисия за изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами
• Окончателен доклад относно разследването на изпирането на пари, избягването на данъци и

укриването на данъци
• Комисия по данъчните регламенти и други мерки с подобни по характер или последици (TAXE 2)
• Осигуряване на прозрачност, координация и сближаване с политиките за корпоративен данък в

Европейския съюз
• Аудиовизуални материали за професионалисти: борба с данъчни измами и укриване на данъци
• Аудиовизуални материали за професионалисти: борба с данъчни измами и укриване на данъци

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20150318TST35503
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/pana/home.html#
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/131460/2017-11-08%20PANA%20Final%20Report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/131460/2017-11-08%20PANA%20Final%20Report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/tax2/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU%282015%29558773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU%282015%29558773_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/fight-against-tax-fraud-and-evasion
http://audiovisual.europarl.europa.eu/PANA


Даване на убежище: ЕП стартира реформата на
дъблинския регламент
 
Парламентът  ще  бъде  готов  да  започне  преговори  за  преразглеждане  на
системата  на  ЕС  за  предоставяне  на  убежище,  след  като  мандатът  на  му
водене  на  преговори с  правителствата  на  ЕС получи зелена  светлина  до
полунощ във вторник.
 
 
 
Предложените промени в така наречения дъблински регламент имат за цел да
отстранят слабостите в настоящата система и да гарантират, че страните от ЕС ще
приемат  справедлив  дял  от  отговорността  за  приемането  на  лица,  търсещи
убежище  в  ЕС.
 
С реформата страната, в която първо пристига търсещият убежище, вече няма да
бъде автоматично и единствено отговорна за обработването на молбата му за
убежище. Вместо това, търсещите убежище трябва да се разпределят сред всички
държави от ЕС. За тази цел търсещите убежище ще могат да бъдат автоматично и
бързо пренасочвани към друга държава от ЕС.
 
Страните от ЕС, които не приемат своя справедлив дял на търсещи убежище, ще
бъдат изправени пред риск от намаляване финансирането от ЕС.
 
Комисията по граждански свободи прие пакет от изменения, който иска да внесе в
законодателното предложение. Този пакет ще бъде обявен от председателя на
Парламента  при  откриването  на  сесията.  Ако  няма  възражения  до  вторник  в
полунощ,  мандатът  ще  се  счита  за  одобрен  и  преговорите  могат  да  започнат
веднага,  след  като  държавите  членки  постигнат  споразумение  помежду  си.
 
Бързи факти
 
Дъблинският регламент е законодателството на ЕС, което определя коя държава от
ЕС е отговорна за обработването на молба за международна закрила. Правото да се
кандидатства за убежище се основава на Женевската конвенция, която е подписана
от всички държави в ЕС и е включена в договорите на ЕС.  
 
Процедура:  мандат  за  преговори  (обикновена  законодателна  процедура,
споразумение  на  първо  четене)
 
#Dublin #MigrationEU
 

 
Повече информация
• Съобщение за медиите за гласуването на комисията: Всички страни от ЕС трябва да вземат своя

справедлив дял на хора, търсещи убежище (19.10.2017 г.)
• Брифинг относно политиката на ЕС в областта на убежищата: реформиране на дъблинския

регламент
• Профил на докладчика Сесилия Викстрьом (АЛДЕ, Швеция)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Викстрьом: „Нужна е система за справедливо разпределение на мигранти“
• Проучване на ЕП: реформи на регламента от Дъблин - Законодателство на ЕС в ход
• Мозъчен тръст на ЕП: Как работи процедурата за даване на убежище в ЕС
• Аудиовизуални материали за професионалисти: Европейска система на убежищата

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171016IPR86161/all-eu-countries-must-take-their-fair-share-of-asylum-seekers
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171016IPR86161/all-eu-countries-must-take-their-fair-share-of-asylum-seekers
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20171019BKG86403/20171019BKG86403_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20171019BKG86403/20171019BKG86403_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0133%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20171012STO85934/davanie-na-ubiezhishchie-nuzhna-ie-sistiema-za-spraviedlivo-razpriedielieniie-na-mighranti
https://epthinktank.eu/2017/02/09/reform-of-the-dublin-system-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29599397
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-asylum-system


Евродепутатите настояват за фонд за страните
от Източното партньорство  
 
Доверителният фонд за Украйна, Грузия и Молдова трябва да бъде конкретен
резултат от срещата на върха на Източното партньорство през ноември 2017 г.
Това  се очаква да кажат евродепутатите по време на дебат във вторник и вот
в сряда. 
 
 
 
В проекторезолюцията също така се препоръчва създаването на модел „Източно
партньорство  плюс“  за  участващите  страни,  които  са  постигнали  значителен
напредък  в  реформите,  свързани  с  ЕС.  Това  е  с  цел  да  им  се  предложи
възможността  да  се  присъединят  към  Митническия  съюз,  Енергийния  съюз,
Цифровия  съюз  или  дори  шенгенското  пространство,  както  и  премахване  на
тарифите  за  роуминг  услуги.
 
Източното партньорство е създадено през 2009 г., за да задълбочи политическите и
икономическите  взаимоотношения  между  ЕС  и  шестте  източноевропейски
партньори:  Армения,  Азербайджан,  Беларус,  Грузия,  Молдова  и  Украйна.
 
Петата среща на върха на Източното партньорство ще се проведе в Брюксел на 24
ноември 2017 г.
 
Дебат: вторник, 14 ноември
 
Гласуване: сряда, 15 ноември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
#EaP #EasternPartnership
 

 
Повече информация
• Проект за резолюция относно резолюцията за Източно партньорство
• Съобщение за медиите относно вота на комисията
• Профил на съдокладчика Лайма Люция Андрикене (ЕНП, Литва)
• Профил на съдокладчика Кнут Флекенщайн (С&Д, Германия)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Уеб страница на срещата на върха на Източното партньорство през ноември 2017 г.
• Аудиовизуални материали за професионалисти
• Допълнителна информация за доверителния фонд на Украйна,  Грузия и Молдова
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http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/international-summit/2017/11/24/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0308+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171009IPR85668/foreign-affairs-committee-meps-advocate-trust-fund-for-eastern-partners
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28276/LAIMA+LIUCIJA_ANDRIKIENE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96840/KNUT_FLECKENSTEIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2130%28INI%29
http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/international-summit/2017/11/24/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20171030STO87111/parlamientt-iska-po-dlboki-vrzki-na-ies-s-ukraina-ghruziia-i-moldova


Гласуване  за  потвърждаване  на  седем  нови
члена  на  Сметната  палата  
 
Евродепутатите  ще  гласуват  за  седем  нови  члена  на  Сметната  палата,
институцията,  базирана  в  Люксембург,  която  следи  за  законното  и
правомерното  извършване  на  финансовите  операции  на  ЕС.
 
Евродепутатите от комисията по бюджетен контрол дадоха положително становище
за кандидатите от Италия, Финландия, Испания, Дания, Португалия и България в
тайни гласувания, като отказаха да подкрепят г-н Карел Пинкстен от Белгия. Освен
финландеца всички кандидати вече имат мандат в Сметната палата и се стремят
към подновяването му. 
 
Ако неблагоприятното мнение за някой от кандидатите бъде прието от пленарната
зала, Съветът ще трябва да оттегли номинацията и да представи на Парламента
нов кандидат.
 
Европейската Сметната палата се състои от 28 души, по един от всяка държава от
ЕС. Те се назначават за срок от шест години, който може да се поднови. Съветът,
след като се консултира с ЕП, избира кандидатът, представен от всяка страна.
 
Вот: сряда, 15 ноември
 
Процедура: консултация 
 

 
Повече информация
• Профил на докладчика Индрек Таранд (Зелените, Естония)
• Процедурно досие: назначаване на член от България (Илиана Иванова)

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cont/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171025IPR86846/court-of-auditors-budgetary-control-meps-endorse-four-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171019IPR86402/meps-refuse-to-endorse-court-of-auditors-member-for-belgium
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/97136/INDREK_TARAND_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0818%28NLE%29&l=en


Спиране  на  намаляването  на  населението  в
уязвимите  региони  на  ЕС  
 
Евродепутатите искат да помогнат на региони със застаряващо население,
ниска  раждаемост  и  емигриращи млади  хора  в  следствие  на  недостиг  на
възможности  за  работа.
 
 
 
За да постигнат това, те предлагат  в резолюция, която ще бъде гласувана във
вторник, да се използва по-ефикасно политиката и средствата за сближаване .
 
Основните причини за намаляването на населението в една трета от регионите на
ЕС са застаряващо население, ниска раждаемост и недостиг на квалифицирани
кадри.   Други  водеща  причина  е  недостигът  на  възможности  за  работа,  който
принуждава  младите  хора  да  се  местят. 
 
Според проучване на ЕП, най-засегнатите райони се намират в Централна Европа,
Източна Германия, Южна Италия и Северна Испания.
 
Бързи факти
 
 
 
Данни,  публикувани от  Евростат,  показват  застаряваща Европа,  като делът на
работоспособната  група  от  населението  се  очаква  да  намалее  от  65,5%  от
населението през 2015 г. до 56,2% през 2080 г. Същевременно този на хората над
65 години ще се увеличи от 18,9% през 2015 г., до 28,7% през 2080 г. 
 
Дебат: понеделник, 13 ноември
 
Гласуване: вторник, 14 ноември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
 Пресконференция: вторник, 14 ноември, 15:30 ч. българско време
 
#cohesionpolicy
 

 
Повече информация
• Проект за резолюция относно  политиката на сближаване за справяне с демографските промени
• Профил на докладчика Ираче Гарсия Перес (С&Д, Испания)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и процедури
• Проучване на ЕП как регионалната политика и политиката на сближаване могат да се справят с

демографските трудности
• Пояснителна бележка на ЕП: рядко населени и недосегаеми райони
• Аудиовизуални материали за професионалисти
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513981/IPOL-REGI_ET(2013)513981_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0329+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28298/IRATXE_GARCIA+PEREZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2245%28INI%29&l=en
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