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Демократичната  опозиция  във  Венецуела  печели  наградата  „Сахаров“  за
свобода на мисълта на ЕП. Церемонията по награждаването ще се състои в
сряда в 13:00 ч., българско време.   

В сряда сутринта евродепутатите ще обсъдят отбраната, социалната политика,
образованието,  миграцията  и  преговорите  за  Брекзит  в  дебат  с  първия
заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и главния
преговарящ  на  ЕС  по  Брекзит  Мишел  Барние,  като  относно  Брекзит  ще
гласуват  и  резолюция.   

Широкообхватните препоръки, които ще бъдат гласувани в сряда, включват по-
добро регулиране на финансовите посредници и защита на подателите на
сигнали и единно определение на данъчните убежища.  

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който помогна за
възстановяването на икономиката, ще бъде удължен до 2020 г.  и ще бъде
получи  допълнителни  средства  за  финансиране  на  повече  проекти.
Законопроектът, който ще се гласува във вторник, предвижда най-добрата
икономическа и социална възвръщаемост в страните от ЕС.   

Във вторник Парламентът ще реши, дали да наложи вето на предложението на
Европейската комисия да се разреши използването на фосфатни добавки в
месото за дюнер поради опасения, свързани със здравето. 

Реформите целят да опростят селскостопанската политика на ЕС, засилят
позиции на земеделските стопани в преговори със супермаркетите и да ги
подготвят  по-добре  за  рискови  ситуации.  Реформите  ще  се  обсъдят  в
понеделник  и  ще  гласуват  във  вторник. 

Страните от ЕС трябва да направят повече, по-бързо и по-ефикасно в борбата
със  сексуалния  тормоз  над  деца.  Това  ще  бъде  позицията,  която
евродепутатите  вероятно  ще  заемат  в  гласуване  във  вторник.   

В дебат в  сряда следобед евродепутатите ще обсъдят как  да разширят и
подсилят  Шенгенското  гранично  пространство  с  България,  Румъния  и
Хърватия.
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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
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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/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
http://www.europarl.europa.eu/rss/bg/audio-podcasts.html


Демократичната  опозиция  във  Венецуела
печели  наградата  „Сахаров“  за  2017  г.
 
Демократичната  опозиция  във Венецуела  печели наградата  „Сахаров“  за
свобода на мисълта на ЕП. Церемонията по награждаването ще се състои в
сряда в 13:00 ч., българско време.  
 
 
Демократичната  опозиция  включва  Националното  събрание  на  Венецуела  с
председател Хулио Борхес и всички политически затворници, изброени в списъка на
неправителствената  организация  „Foro  Penal  Venezolano“,  представлявани  от
Леополдо Лопес, Антонио Ледесма, Даниел Себайос, Йон Гойкоечеа, Лорен Салех,
Алфредо Рамос и Андреа Гонсалес. Всички те ще получат наградата или лично, или
чрез представители,  от  председателя на ЕП Антонио Таяни.  Церемония ще се
състои в  13:00 ч.,  българско време,  в  сряда.
 
Представители на лауреатите ще дадат пресконференция заедно с председателя
Таяни веднага след церемонията по награждаването в 13:30 ч. българско време. 
 
Другите  двама  финалисти  за  наградата  „Сахаров“  са  Аура  Лолита  Чавес  от
Гватемала, защитник на човешките права и шведско-еритрейският журналист Давит
Исак. Лолита Чавес ще присъства на церемонията, а Давит Исак, който е в затвора
на Еритрея, ще бъден представен от дъщеря си.
 
Може да следите пленарната сесия чрез EP Live и EbS+ .
 
Преди церемонията, евродепутатите от комисията по външни работи, по развитие и
подкомисията  по  правата  на  човека  ще  участват  дискусия  с  носителите  на
Наградата Сахаров 2017 г. Дискусията ще се състои на 11 декември от 20:30 ч. -
22:00 ч. българско време, срещата може да се проследи тук.
 
Бързи факти
 
Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта се присъжда от Европейския парламент
всяка година.  Тя е учредена през 1988 г.,  за да почете усилията на личности и
организации, борещи се за правата на човека и основните свободи, и носи името на
съветския физик и дисидент Андрей Сахаров. През 2016 г. нейни носители станаха
Надя Мурад и Ламия Башар, две язидки, оцелели плен като сексуални робини на
ИДИЛ. След това те се превърнаха в говорители за жените, жертви на сексуално
насилие от страна на терористичната група.
 
#SakharovPrize
 

 
Повече информация
• EP Live
• EbS+ (13.12.2017 г.)
• Съвместно извънредно заседание на комисиите AFET/DEVE/DROI с носителите на награда

„Сахаров“ за 2017 г. (понеделник 11 декември в 20:30 ч. българско време)
• Пресконференция с председателя на ЕП Антонио Таяни и носителите на наградата „Сахаров“ за

2017 г. (сряда, 13 декември в 13:30 ч. българско време)
• Главна тема: Наградата „Сахаров“ за 2017 г.
• Аудиовизуални материали за наградата „Сахаров“ за 2017 г.
• Уебсайт на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=12/13/2017
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=&end-date=&start=0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20161024STO48414/nadia-murad-i-lamiia-bashar-otlichieni-s-naghradata-sakharov-za-2016-gh
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=12/13/2017
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=&end-date=&start=0
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=&end-date=&start=0
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20171023TST86605/20171023STO86606/parlamientt-priszhda-naghradata-sakharov-za-2017-gh-na-opozitsiiata-vv-vienietsuiela
http://audiovisual.europarl.europa.eu/sakharov-prize-2017
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home/the-prize.html


Акцент  върху  Брекзит  в  дебата  преди
Европейския  съвет
 
В сряда сутринта евродепутатите ще обсъдят отбраната, социалната политика,
образованието,  миграцията  и  преговорите  за  Брекзит  в  дебат  с  първия
заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и главния
преговарящ  на  ЕС  по  Брекзит  Мишел  Барние,  като  относно  Брекзит  ще
гласуват  и  резолюция.  
 
 
 
Дебатът  относно Брекзит  ще се  съсредоточи върху  това,  дали преговорите  са
постигнали „значителен напредък“  по  основните  теми (правата  на  гражданите,
границата  между  Северна  Ирландия  и  Република  Ирландия  и  финансовото
измерение). Само при положителен отговор на този въпрос може да се премине към
обсъждане на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.
 
Окончателното решение, дали преговорите са постигнали „значителен прогрес“ или
не,  ще  бъде  взето  на  15  декември  от  27-те  държавни  и  правителствени
ръководители  на  държавите  от  ЕС.
 
Парламентът  ще има последната  дума относно  изхода на  преговорите,  когато
гласува, дали да приеме или отхвърли споразумението. То трябва да бъде сключено
до март 2019 г.
 
 
 
Дебат: сряда, 13 декември
 
Гласуване: сряда, 13 декември
 
Процедура: изказване на Съвета и Комисията с резолюция относно Брекзит 
 
Пресконференция
 
#Brexit
 

 
Повече информация
• Проект на дневен ред, Европейски Съвет, 14-15 декември, 2017 г.
• Аудиовизуални материали: Среща на върха
• Аудиовизуални материали: Брекзит

Пленарни сесии
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13836-2017-INIT/bg/pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-council-december-2017
http://audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50


Н о в и  п р е д л о ж е н и я  з а  п р е м а х в а н е  н а
практиките,  разкрити от Досиетата от Панама
 
Широкообхватните препоръки, които ще бъдат гласувани в сряда, включват
по-добро регулиране на финансовите посредници и защита на подателите на
сигнали и единно определение на данъчните убежища. 
 
 
Препоръките са част от реформите, внесени от анкетната комисия за изпиране на
пари, избягване на данъци и данъчни измами, която наближава края на 18-месечния
си мандат.
 
Евродепутатите ще дискутират заключенията на комисията,  преди да гласуват
внесените предложения на комисията, която създадена в следствие на разкритията
на Досиетата от Панама.
 
След гласуването, окончателният доклад и препоръките ще бъдат предадени на
Комисията и Съвета.
 
Дебат:  вторник, 12 декември
 
Гласуване:  сряда, 13 декември
 
процедура:  собствена инициатива, анкетна комисия
 
Пресконференция: сряда, 13 декември
 
#PANA #taxevasion
 

 
Повече информация
• Профил на докладчика Йепе Кофод (Дания, С&Д)
• Профил на докладчика Петър Йежек (Чешка република, AЛДЕ)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи:
• Последни заседания на комисията по изпиране на пари, избягване на данъци и данъчни измами
• Съобщение за медиите относно вота в комисията (18.10.2017 г.)
• Проект на доклад относно разследването на изпирането на пари, избягването на данъци и данъчни

измами
• Материали от EP TV и WEBCOMM
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124870/JEPPE_KOFOD_activities.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124707/PETR_JEZEK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2013(INI)
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/pana/home.html#
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171017IPR86211/eu-countries-fail-to-fight-money-laundering-and-tax-evasion-finds-committee
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/132702/2017-11-08%20PANA%20Final%20Report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/132702/2017-11-08%20PANA%20Final%20Report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20150318TST35503
http://audiovisual.europarl.europa.eu/pana


Евродепутатите  удължават  и  разширяват
инвестиционния  план  на  ЕС
 
Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който помогна за
възстановяването на икономиката,  ще бъде удължен до 2020 г.  и ще бъде
получи  допълнителни  средства  за  финансиране  на  повече  проекти.
Законопроектът, който ще се гласува във вторник, предвижда най-добрата
икономическа и социална възвръщаемост в страните от ЕС.  
 
 
 
ЕФСИ, известен също така като план „Юнкер“, има за цел да мобилизира 500 млрд.
евро  за  компенсиране  на  пазарни  слабости  и  инвестиционни  пропуски,  като
финансира иновативни проекти с високорисков профил, които иначе не биха били
подкрепени. Съгласно споразумението между Парламента и държавите членки,
инвестициите  трябва  също така  да  насърчават  създаването  на  работни  места
особено за  младите  хора  и  икономически  по-слабите  региони на  ЕС.
 
Бързи факти
 
 
 
ЕФСИ, изпълняван от Европейската инвестиционна банка, е създаден през 2015 г.
за  първоначален  период  от  3  години  с  цел  мобилизиране  на  поне  315  млрд.
инвестиции в реалната икономика. Европейската комисия предложи да се удължи
периодът на продължителност до края на настоящата многогодишна финансова
рамка  (МФР)  на  ЕС  през  декември  2020  г.  Възгледите  са  да  се  постигне
инвестиционна цел от 500 млрд. евро. Резултатите на ЕФСИ за всяка страна са
публикувани на уеб страницата на Комисията.
 
 
 
Дебат:  вторник, 12 декември
 
Гласуване: вторник , 12 декември
 
Procedure:  обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене)
 
#EFSI
 

 
Повече информация
• Инвестиционен план на ЕС: Евродепутатите и министрите се споразумяха за удължаване и

добавяне на нови ресурси (13.09.2017 г.)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Докладчик за комисията по бюджетите: Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия)
• Докладчик за комисията по икономическите и парични въпроси: Удо Булман (С&Д, Германия)
• На кратко: Приложение на ЕФСИ
• Eвропейската комисия: Инвестиционен план за Европа - Резултати

Пленарни сесии
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http://www.eib.org/efsi/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170912IPR83797/eu-investment-plan-meps-and-ministers-agree-to-prolong-and-add-new-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170912IPR83797/eu-investment-plan-meps-and-ministers-agree-to-prolong-and-add-new-resources
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4267/UDO_BULLMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603962/EPRS_ATA(2017)603962_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_bg


Възможно вето върху фосфатните добавки в
дюнерите
 
Във вторник Парламентът ще реши, дали да наложи вето на предложението на
Европейската комисия да се разреши използването на фосфатни добавки в
месото за дюнер поради опасения, свързани със здравето.
 
 
Сред опасения относно въздействието на фосфата върху здравето, евродепутатите
ще  гласуват  предложение  на  Комисията  да  позволи  употребата  на  фосфорна
киселина, ди- и трифосфати и полифосфати (E 338-452) в замразеното месо за
кебап, включително, овнешко, агнешко, телешко, говеждо и птиче месо.
 
Евродепутатите  от  комисията  по  околната  среда,  общественото  здраве  и
сигурността  на  храните,  препоръчаха  Парламентът  да  спре  плановете  за
разрешаване на употребата на тези фосфати поне, докато не излязат резултатите
от научното изследване, проведено от Европейския орган за безопасност на храните
(ЕОБХ).  Ако  Парламентът  подкрепи  с  абсолютно  мнозинство  (с  376  гласа)
възражението на комисията, предложението ще бъде блокирано и ЕК ще трябва да
започне отначало.
 
Европейското законодателство не позволява употребата на фосфатни добавки в
месните заготовки в продажба на единния пазар, освен ако не за изрично споменати
в съответния законодателен списък. Условията за попадане в този списък са: да има
технологична нужда, да не се застрашава здравето и употребата да не подвежда
потребителите.  Предложението  на  Европейската  комисия  е  да  се  добавят
„замразените  вертикални  шишове  с  месо“  към  този  списък.
 
Бързи факти
 
Евродепутатите посочват, че през 2012 г. научно изследване показва потенциалната
връзка  между  фосфатните  добавки  в  храната  и  повишения  риск  от  сърдечни
заболявания. Оценката на ЕОБХ обаче твърди, че не е възможно това да се отдаде
на приема на фосфор и общи или фосфатни добавки. Друго проучване от 2013 г.,
обаче  също  предполага  връзка  между  високата  консумация  на  фосфати  с
повишената  смъртност  в  населението  на  САЩ. 
 
Гласуване: вторник, 13 декември
 
Процедура: законодателна процедура
 
#kebab #phosphate 
 

 
Повече информация
• Проект на доклад относно изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на по

отношение на употребата на фосфорна киселина
• Съобщение за медиите относно вота на комисията (28.11.2017 г.)
• Профил на докладчика Кристел Шалдемозе
• Профил на докладчика Барт Стаас (ЕСА, Белгия)
• Проект на регламент на ЕС относно списък на Съюза на добавките в храните
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0666&format=XML&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0666&format=XML&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171128IPR89003/meps-move-to-block-phosphate-use-in-kebabs
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4751/BART_STAES_home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1129
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


По-добра  обща  селскостопанска  политика  за
фермерите  и  потребителите
 
Реформите целят да опростят селскостопанската политика на ЕС, засилят
позиции на земеделските стопани в преговори със супермаркетите и да ги
подготвят  по-добре  за  рискови  ситуации.  Реформите  ще  се  обсъдят  в
понеделник  и  ще  гласуват  във  вторник.
 
 
 
Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), която ще влезе в сила през
2018 г.,  следва да укрепи преговорните позиции на фермерите.  Реформата ще
позволи  на  всички  признати  организации  на  земеделски  стопани  да  планират
производството и да преговарят за доставки от името на своите членове, без да се
нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията.
 
Земеделските  стопани  ще  получат  и  по-ефикасни  средства,  с  които  да  се
предпазват от нестабилност на пазара и рискове като неблагоприятни климатични
явления, болести по животните или по растенията. Европейската комисия ще бъде
оправомощена да реагира по-бързо на кризи с извънредни мерки за подпомагане на
земеделските стопани.
 
Държавите  от  ЕС  ще  имат  повече  гъвкавост  в  определението  за  „активен
земеделски стопанин“, което означава лице, отговарящо на условията за отпускане
на субсидии от  ЕС за  селското стопанство.  Те също така  могат  значително да
увеличат подпомагането на млади земеделски стопани, за да ги привлекат към
селскостопанския сектор.
 
Бързи факти
 
Проектът за актуализиране на правилата на ЕС относно селскостопанската политика
за 2013 г. бе предварително одобрен от евродепутатите и Съвета на министрите на
12 октомври. Новите правила на ОСП, ако бъдат одобрени от Парламента и Съвета,
следва да влязат в сила на 1 януари 2018 г.
 
Дебат: понеделник, 11 декември
 
Vote: вторник, 12 декември
 
Procedure: обикновена законодателна процедура (споразумение на първо четене)
 
#Omnibus #CAPreform #CAP
 

 
Повече информация
• Проект за резолюция
• Съобщение за медиите с гласуването в комисия (22.11.2017 г.)
• Профил на докладчика Aлберт Дес (EНП, Германия)
• Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20130124BKG59668/20130124BKG59668_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20130124BKG59668/20130124BKG59668_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171012IPR85941/omnibus-provisional-deal-on-simpler-and-fairer-post-2018-eu-farming-policy
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0380+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20171121IPR88520/omnibus-go-ahead-for-simpler-and-fairer-post-2018-farming-policy
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28228/ALBERT_DESS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282B(COD)&l=en#tab-0
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Сексуален  тормоз  над  деца:  по-лесно
премахване  на  онлайн  съдържание  
 
Страните от ЕС трябва да направят повече, по-бързо и по-ефикасно в борбата
със  сексуалния  тормоз  над  деца.  Това  ще  бъде  позицията,  която
евродепутатите  вероятно  ще  заемат  в  гласуване  във  вторник.  
 
 
 
Те ще изискат незаконното онлайн съдържание бързо да бъде премахвано или
блокирано и ще призоват за трансгранично сътрудничество за предотвратяване на
опасността децата мигранти да стават жертва на насилници или трафиканти. 
 
Резолюцията, изготвена от Анна Мария Кораца Билд (ЕНП, Швеция), предвижда
мерки  срещу  нови  форми  на  онлайн  престъпленията,  като  на  пример,  порно
отмъщение  и  сексуално  изнудване.
 
Дебат: сряда, 13 декември
 
Гласуване: четвъртък, 14 декември
 
Пресконференция: сряда, 13 декември, 11:30 ч., българско време
 
Процедура: собствена инициатива
 

 
Повече информация
• Проект на резолюцията относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация

на деца
• Проучване на ЕП: Борбата срещу сексуално насилие над деца. Оценка на приложението на

Директива 2011/93/ЕС
• Проучване на ЕП относно борбата срещу онлайн сексуален тормоз над деца  (декември, 2015 г.)
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0368%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0368%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/EPRS_STU%282017%29598614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/EPRS_STU%282017%29598614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536481/IPOL_STU(2015)536481_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Разискване  относно  разширяването  на
шенгенското  пространство  
 
В дебат  в  сряда следобед евродепутатите  ще обсъдят  как  да  разширят  и
подсилят  Шенгенското  гранично  пространство  с  България,  Румъния  и
Хърватия.
 
 
Парламентът вече заяви в законодателна резолюция от юни 2011 г., че България и
Румъния са готови за членство на шенгенското пространство.
 
Окончателното  политическо  решение  относно  присъединяването  на  България,
Румъния  и  Хърватия  към шенгенската  зона,  с  което  ще  спрат  систематичните
проверки на границите със съседните държави от ЕС, трябва да бъде взето от
Съвета с единодушие.
 
Наскоро Парламентът одобри решение на Съвета за даване на достъп на България
и Румъния до визовата информационна система (ВИС). Това дава възможност на
властите на двете страни да проверяват данните във ВИС, без обаче да могат да
въвеждат, изменят или трият информация.
 
България и Румъния се присъединиха към ЕС през 2007 г., а Хърватия, през 2013 г.
 
Дебат: сряда, 13 декември
 
Процедура: разискване по актуален въпрос
 
#Schengen
 

 
Повече информация
• Съобщение за медиите: ЕП: България и Румъния са готови да влязат в Шенген (2011 г.)
• Аудиовизуални материали за професионалисти

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0254+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0808(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20110608IPR20929/iep-blghariia-i-rumniia-sa-ghotovi-da-vliazat-v-shienghien
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

