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Нидерландският министър-председател Марк Рюте ще обсъди бъдещето на
Европа с  евродепутатите и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в сряда
сутрин в 11 ч.  българско време. 

Евродепутати ще обсъдят последиците и отговора на ЕС на решението на
президента  на  САЩ да  се  оттегли  от  ядреното  споразумение  с  Иран  във
вторник.   

Евродепутатите ще изложат своите приоритети за срещата в Брюксел на 28 –
29  юни  между  държавните  и  правителствени  ръководители  на  ЕС  и
председателя  на  Европейския  съвет  Доналд  Туск  във  вторник. 

Броят  на  евродепутати  в  ЕП  ще  бъде  намален  от  751  на  705,  когато
Обединеното кралство напусне ЕС, гласи проект на нов законодателен акт,
който ще бъде гласуван в сряда.  

Евродепутатите  подкрепят  нови  правила  за  гарантиране  на  безопасното
използване  на  дронове  и  подкрепа  за  развитието  на  пазара.   
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Ясмина ЯКИМОВА BXL: (+32) 2 28 42626
EMAIL: presa-bg@europarl.europa.eu

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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Марк Рюте ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите
 
Нидерландският министър-председател Марк Рюте ще обсъди бъдещето на
Европа  с  евродепутатите  и  председателя  на  ЕК  Жан-Клод Юнкер  в  сряда
сутрин  в  11  ч.  българско  време.
 
Член на Народната партия за свобода и демокрация (VVD), Марк Рюте e избран за
пръв път за министър-председател на Нидерландия през 2010 г.
 
Това ще бъде седмият от поредица дебати между държавни и правителствени
ръководители на ЕС и евродепутатите след:
 

ирландския министър-председател Лео Варадкар на 17 януари 2018 г.
 
хърватския министър-председател Андрей Пленкович на 6 февруари 2018
г.
 
португалския министър-председател Антонио Коща на 14 март 2018 г.
 
френския президент Еманюел Макрон на 17 април 2018 г. и
 
белгийския министър-председател Шарл Мишел на 3 май 2018 г.
 
люксембугския Ксавие Бетел на 30 май 2018 г.
 

Председателят на ЕП Антонио Таяни и г-н Рюте ще дадат съвместно изявление
пред медиите в сряда от 13:30 ч. българско време пред протоколната зала.
 
Следващият европейски лидер, който ще направи обръщение към Парламента, ще
бъде полският министър-председател Матеуш Моравецки по време на юлската
пленарна сесия в Страсбург
 
Дебат: сряда, 30 май 2018 г.
 
Процедура: Дебат относно бъдещето на Европа без резолюция
 
Изявление пред медиите: сряда, 13 юни от 13:30 ч. българско време
 
#FutureofEU @MinPres @markrutte
 

 
Повече информация
• Биография на министър-председателя на Нидерландия Марк Рюте
• Дебат относно бъдещето на Европа
• Безплатни снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии
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Ядреното  споразумение  с  Иран:  какви  опции
има  ЕС след  решението  на  Тръмп? 
 
Евродепутати ще обсъдят последиците и отговора на ЕС на решението на
президента  на  САЩ  да  се  оттегли  от  ядреното  споразумение  с  Иран  във
вторник.  
 
Евродепутатите  ще  дискутират  темата  с  върховният  представител  на  ЕС  по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност,  Федерика Могерини.
 
ЕС е  единен  в  подкрепата  си  за  ядреното  споразумение  с  Иран,  докато  други
проблемни въпроси, като подкрепата на Иран за сирийския режим или програмата
за балистични ракети, трябва да бъдат решавани чрез други средства, заявява
председателят на Комисията по външни работи на ЕП Дейвид Макалистър (ЕНП,
Германия). Това изказване дойде в отговор на решението на президента на САЩ
Доналд Тръмп да възстанови всички санкции, които преди това са били наложени на
Иран и впоследствие са били вдигнати в резултат на настоящото споразумение.
 
Евродепутатите могат да потърсят допълнителни обяснения за това как повторното
въвеждане  на  санкции  от  страна  на  САЩ  може  да  се  отрази  върху  сделките,
сключени  между  Иран  и  някои  европейски  компании  (като  Total  или  Airbus).
 
Допълнителна информация
 
 
 
През юли 2015 г. Иран и шест държави (Франция, Германия, Обединеното кралство,
Китай,  Русия и  САЩ) заедно с  ЕС подписват Съвместния всеобхватен план за
действие (СВПД) – ключово споразумение, което трябва да гарантира, че ядрената
програма на Иран ще остане мирна в замяна на премахването на рестриктивни
мерки срещу страната.
 
Дебат: вторник, 12 юни
 
Процедура:  Изказване  на  върховния  представител  на  ЕС  по  въпросите  на
външните  работи  и  политиката  на  сигурност   
 
#Irandeal #JSPOA
 

 
Повече информация
• Съобщение за медиите: ЕС е единен в подкрепата си за ядреното споразумение с Иран, казва

председателят  на комисията по външни работи на ЕП и докладчик относно Иран Дейвид
Макалистър (08.05.2018 г.)

• Проучване на ЕП относно бъдещето на ядреното споразумение с Иран
• Брифинг на ЕП относно оттеглянето на САЩ от ядреното споразумение

Пленарни сесии
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Евродепутатите  обсъждат  приоритетите  за
срещата  на  върха  на  ЕС  на  28  –  29  юни
 
Евродепутатите ще изложат своите приоритети за срещата в Брюксел на 28 –
29  юни  между  държавните  и  правителствени  ръководители  на  ЕС  и
председателя  на  Европейския  съвет  Доналд  Туск  във  вторник.
 
Срещата  на  върха  на  ЕС  ще  бъде  посветена  на  миграцията,  сигурността  и
отбраната, дългосрочния бюджет на ЕС, преговорите за Брекзит и реформата на
еврозоната.
 
Държавните и правителствени ръководители на ЕС ще се срещнат в Брюксел на 28
и  29  юни,  за  да  обсъдят  най-належащите  политически  приоритети  за  Съюза,
включително  начинът,  по  който  да  продължи  работата  по  Общата  европейска
система  за  убежище (ОЕСУ),  а  също и  за  да  оценят  постигнатия  напредък  по
текущите  преговори  за  Брекзит  (във  формат  ЕС27)
 
Предвиждат  се  още  дебати  относно  следващия  дългосрочен  бюджет  на  ЕС
(многогодишната финансова рамка – МФР), сигурността и отбраната, иновациите и
дигитална Европа и реформата на еврозоната (във формат среща на върха на ЕС).
 
Дебат:  Tuesday, 12 June 2018 
 
Процедура: Дебат без резолюция
 

 
Повече информация
• Предварителен дневен ред на Европейския Съвет 28-29 юни, 2018 г.
• Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии
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http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2018/06/28-29/
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home


Европейски избори 2019: ново разпределение
на местата в ЕП
 
Броят  на  евродепутати  в  ЕП  ще  бъде  намален  от  751  на  705,  когато
Обединеното кралство напусне ЕС, гласи проект на нов законодателен акт,
който ще бъде гласуван в сряда. 
 
Освен  намаляването  на  числеността  на  Парламента  от  751  на  705  избрани
представители предложеното ново разпределение на местата от 7 февруари 2018 г
., ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство места в резерв след
Брекзит.  Останалите  27  британски  места  ще  бъдат  разпределени  между  14
държави-членки на ЕС, които в момента са по-слабо представени в Парламента.
 
Една част или всички 46 места, оставени в резерв, може да бъдат разпределени
между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да останат свободни, за да се
намали размерът на институцията. Член 14 на Договора за Европейския съюз гласи,
че броят на евродепутатите не може да надвишава 750, плюс председателя.
 
Предложение за разпределение на места (таблица)
 
Пленарното  гласуване  в  сряда  ще  бъде  окончателното  потвърждение  на
предложението за разпределение на местата в ЕП. Промяната също така изисква
одобрение от държавните и правителствени ръководители на ЕС на Срещата на
върха в Брюксел на 28 – 29 юни.  Комисията по конституционни въпроси на ЕП
трябва  да  одобри  новия  състав  от  своя  страна  преди  пленарната  сесия,  като
гласуването  в  нея  e  насрочено  за  понеделник.
 
Гласуване: сряда, 13 юни 2018
 
Процедура: съгласие #EP2019 
 

 
Повече информация
• Профил на докладчика Данута Мария Хюбнер (ЕНП, Полша)
• Профил на докладчика Педру Силва Перейра (С&Д, Португалия)
• Процедурно досие
• Композиция на европейския парламент (Накратко, 31.01.2018 г.)
• Задълбочен анализ: композицията на Европейския парламент
• Безплатни снимки и аудиовизуални материали - Европейски избори 2019 г.

Пленарни сесии
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Н о в и  о б щ о е в р о п е й с к и  п р а в и л а  з а
б е з о п а с н о с т т а  н а  д р о н о в е т е
 
Евродепутатите  подкрепят  нови  правила  за  гарантиране  на  безопасното
използване  на  дронове  и  подкрепа  за  развитието  на  пазара.  
 
Във  вторник  евродепутатите  ще  гласуват  договорения  със  Съвета  проект  за
ключови общоевропейски принципи за дроновете и техните пилоти, който цели да
гарантира  безопасността,  сигурността,  неприкосновеността  на  личния  живот  и
защитата  на  личните  данни.
 
Например операторите на дронове ще трябва да спазват безопасно разстояние от
други ползватели на въздушното пространство, а самите дроновете следва да бъдат
проектирани по такъв начин, че да не излагат хората на риск.
 
На  фона  на  нарастващото  използване  на  дронове  Комисията  предложи
общоевропейски изисквания , като част от преработените правила за безопасност на
гражданското  въздухоплаване.  Те  целят  подобряването  на  безопасността  на
дроновете и стимулиране на развитието на пазара, което в момента е затруднено от
фрагментираните национални правила. Понастоящем дронове с тегло под 150 кг са
регулирани на национално ниво.
 
Евродепутатите добавят, че пилотите на дронове, представляващи риск за човека,
трябва  да  бъдат  регистрирани,  а  дроновете  да  бъдат  регистрирани  за  лесна
идентификация.
 
Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) и Европейската комисия
ще бъдат отговорни за разработването на по-подробни общоевропейски правила
въз основа на тези ключови принципи.
 
Те ще определят за кои дронове ще бъде необходима сертификация въз основа на
риска, свързан с тяхното предназначение. Трябва да бъдат разписани и условията,
при които дроновете ще бъдат оборудвани с функции като навлизане в определени
височинни и географски зони и максимални граници на оперативно разстояние,
избягване на сблъсъци и автоматични функции за кацане.
 
Дебат:  Понеделник, 11 юни
 
Гласуване:  Tuesday, 12 юни
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо
четене
 

 
Повече информация
• Съобщение за медиите относно гласуването в комисия (23.01.2018 г.)
• Профил на докладчика Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румъния)
• Дронове: европейски правила за безопасни небеса
• Процедурно досие
• Брифинг на ЕП
• Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали:

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180123IPR92331/transport-meps-approve-provisional-agreement-on-eu-wide-rules-for-drones
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20180601STO04820/dronovie-ievropieiski-pravila-za-biezopasni-niebiesa
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0277(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620199/EPRS_BRI(2018)620199_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/air-transport_5203_pk


Съдебна  реформа  в  Полша:  дебат  с  Франс
Тимерманс  
 
В сряда около 16:00ч. българско време, евродепутатите ще обсъдят съдебната
реформа в Полша с първия заместник-председател на Европейската комисия
Франс Тимерманс. 
 
Полското правителство извършва цялостна реформа на съдебната система, която
според Европейската комисия застрашава независимостта на съдебната система и
принципа  на  разделението  на  властите.   През  декември  2017  г.  Европейската
комисия задвижи процес за защита на принципите на правовата държава, който
може да приключи със санкции от страна на ЕС срещу Варшава.  Наред с това,
Комисията започна производството за установяване на нарушение пред Съда на ЕС
заради някои законодателни актове.
 
Про-европейски  неправителствени  организации  в  Полша  отправят  молба  към
Комисията да изиска временна заповед от Съда на ЕС над полския Върховен съд за
отмяна на реформите. Новите правила, които следва да влязат в сила на 3 юли,
биха принудили значителен брой съдии да се пенсионират преждевременно.
 
През март ЕП прие резолюция която призовава задействането на член 7, параграф 1
от Договора за Европейския съюз (ДЕС) (закон за определяне дали съществува
очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите на
Съюза).  Евродепутатите  призоваха  правителствата  на  ЕС  да  установят  дали
съществува риск Полша сериозно да наруши европейските ценности, и ако това е
така, да предложат решения.
 
Дебат: сряда, 13 юни
 
Procedure: Изявления на Съвета и на Комисията, без резолюция  
 

 

 
П о д о б р я в а н е  н а  к и б е р с и г у р н о с т т а  и
с ъ т р у д н и ч е с т в о  с  Н А Т О
 
 
ЕП ще обсъди начините за подобряване на киберсигурността в ЕС във вторник
и ще гласува в сряда.
 
Предложенията  на  евродепутатите  включват  създаването  на  отряд  за  бързо
реагиране в  киберпространството,  насърчаването  на  обмена на  млади военни
офицери по програмата „Военен Еразъм“, провеждането на кибер-упражнения и
сътрудничество с НАТО.
 
Проекторезолюцията отбелязва, че Русия, Китай и Северна Корея, както и някои
недържавни участници,  са извършвали злонамерени кибернетични атаки върху
критична инфраструктура,  участвали в кибершпионаж и масово наблюдение на
граждани  на  ЕС,  провеждали  са  дезинформационни  кампании  и  са  отнемали
интернет достъп (Wannacry, NonPetya). Това налага твърд и единен европейски
отговор, твърдят евродепутатите. 

Повече информация
• Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с

положението в Полша
• Върховенство на закона в Полша: как работи член 7 на Договора за ЕС
• Правовата държава в Полша

Пленарни сесии

20180604NEW04904 - 7/9

http://www.europarl.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0055+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0055+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/vrkhovienstvo-na-zakona-v-polsha-kak-raboti-chlien-7-na-doghovora-za-ies
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_1901_pk


 
 
ЕС и НАТО
 
В отделна проекторезолюция относно отношенията между ЕС и НАТО, която ще
бъде обсъдена във вторник и гласувана в сряда, евродепутатите подчертават, че
нито една от двете организации няма пълния набор от инструменти, необходим, за
да  се  справи  с  новите  предизвикателства  за  сигурност,  които  са  все  по-малко
конвенционални и  повече  хибридни.
 
В  допълнение  на  подобряването  на  сътрудничеството  в  областта  на
киберсигурността евродепутатите препоръчват стратегическите отношения с НАТО
да  се  фокусират  върху  стратегическата  комуникация,  осведомеността  за
заобикалящата среда, обмена на класифицирана информация, прекратяването на
незаконната  миграция и  премахването  на  пречките  пред бързото  движение на
военен персонал и  ресурси  в  ЕС.
 
Процедурни кодове: 2018/2004(INI), 2017/2276(INI)
 
Дебати: понеделник, 11 юни (EU-NATO), вторник, 12 юни (cyber defence)
 
Гласуване: вторник, 12 юни (EU-NATO), сряда, 13 юни (cyber defence)
 
Процедура: резолюция по собствена инициатива
 
#cyberdefence @NATO
 

 

 
 
Украйна ще получи 1 милиард евро финансова
помощ за периода 2018 – 2019 г. 
 
С цел намаляване на финансовата уязвимост на държавата, евродепутатите
ще обсъдят финансова помощ на стойност от 1 милиард евро за Украйна във
вторник и ще гласуват финансовия пакет в сряда. 
 
На 17 май евродепутатите от Комисията по международна търговия подкрепиха
предложението на Европейската комисия за финансовия пакет за заеми на стойност
от 1 млрд. евро, които да помогнат на Украйна да покрие част от потребностите си
по отношение на външно финансиране за периода 2018 – 2019 г.
 
Комисията по международна търговия подчерта, че помощите зависят от това дали
Украйна  спазва  ефективните  демократични  механизми,  правото  на  закона  и
човешките  права.  Евродепутатите  също  наблегнаха  на  това,  че  помощите  са
свързани пряко с напредъка на Украйна в борбата с корупцията, включително и
изграждането на специален съд за борба с корупцията.
 
Макрофинансовата  помощ  на  ЕС  е  извънреден  инструмент,  насочен  към
преодоляването  на  сериозни финансови затруднения в  държави извън ЕС.  От

Повече информация
• Проект на резолюцията относно киберзащитата
• Съобщение за медиите (16.05.2018 г.)
• Профил на докладчика за киберзащитата Урмас Пает (АЛДЕ, Естония)
• Процедурно досие относно киберзащитата
• Проект на резолюцията относно отношенията между ЕС и НАТО
• Профил на докладчика за отношенията между ЕС и НАТО Йоан Мирча Пашку (С&Д, Румъния)
• Процедурно досие относно отношенията между ЕС и НАТО
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0189%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180516IPR03618/cyber-defence-meps-call-for-better-european-cooperation
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/129073/URMAS_PAET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2004(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0188+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2276(INI)


началото на кризата в Украйна през 2014 г., това е четвъртата такава програма,
предлагана  на  държавата.  Международният  валутен  фонд  (МВФ)  оценява
финансовите нужди на Украйна през 2018 г. и началото на 2019 г. на стойност от 4,5
млрд. долара (3,6 млрд. евро)
 
Процедурен код:2018/0058(COD)
 
Дебат: вторник 12 юни
 
Гласуване: сряда 13 юни
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
 
#Ukraine
 
 
 

 
Повече информация
• Проект на доклада относно макрофинансовата помощ на Украйна (23.05.2018 г.)
• Съобщение за медиите относно гласуването в комисия (17.05.2018 г.)
• Профил на докладчика Ярослав Валенса (ЕНП, Полша)
• Какво е макрофинансовата помощ? (Европейската комисия)
• МФП в Украйна (EК)
• Предложение на ЕК
• Обобщение на търговските отношения между Украйна и ЕС
• Проучване на ЕП : Източното партньорство на ЕП
• Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0183+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180516IPR03652/trade-meps-approve-eu-financial-help-for-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96774/JAROSLAW_WALESA_home.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1520603923279&uri=COM%3A2018%3A127%3AFIN
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
https://epthinktank.eu/2017/11/24/the-eus-eastern-partnership-what-think-tanks-are-thinking-2/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

