
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент
 
Парламентът гласува за забраната на пластмасови изделия за
еднократна употреба 
Забраната на продажбата на пластмасови изделия за еднократна употреба
като чинии, прибори или клечки за уши, които съответстват на 70% от
морските отпадъци, ще бъде гласувана в сряда. 
 
 
Питейната вода: нови планове за подобряване качеството на
водите, предназначени за консумация от човека 
ЕП ще гласува планове за увеличаването на доверието на потребителите в
пиенето на чешмяна вода, която е много по-евтина и чиста за околната среда, в
сравнения с бутилираната вода. 
 
 
Фейсбук - Кеймбридж Аналитика: Евродепутатите обсъждат
следващи стъпки 
ЕП ще обсъди предприемането на мерки след нарушението на сигурността на
потребителските данните от Фейсбук - Кеймбридж Аналитика, с комисар
Йоурова, последвано от гласуването на резолюция. 
 
 
Спиране на разпространението на антимикробна резистентност
от животни към хора 
Плановете за ограничаване на употребата на антибиотици в земеделските
стопанства, с цел предпазване на храните от резистентни бактерии, ще бъдат
гласувани в четвъртък.
 
 
Бюджет на ЕС за 2019 г.: фокус върху  младите, стимулиране на
инвестициите и заетостта 
В сряда евродепутатите ще потвърдят преговорната си позиция по бюджета на
ЕС за 2019 г., преди началото на преговорите със Съвета на министрите.
 
 
Евродепутатите обсъждат резултатите от Среща на върха през
октомври 
Евродепутатите ще анализират резултатите от срещата на лидерите на ЕС от
17-18 октомври заедно с председателя на Европейския съвет Доналд Туск в
сряда .

Пленарни сесии
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Клаус Вернер Йоханис ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите 
Президентът на Румъния Клаус Йоханис ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер
във вторник сутринта в 11.30 ч. българско време
 
 
Засилване на сигурността чрез европейска информационна
система 
Подобрената Шенгенска информационна система ще подпомогне борбата на ЕС
срещу тероризма, трансграничната престъпност и нередовната миграция.
 
 
Реформа на правилата за пътно таксуване  
Държавите на ЕС, които прилагат  такси за ползване въз основата на време ще
трябва да преминат към такси въз основа на изминато разстояние, според
доклад, който ще се гласува в четвъртък. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2018-10-22

 
 
Пленарната сесия на Европейския парламент - 22-25
октомври 2018 г., Страсбург 
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Допълнителна информация
- Проект за програма
- Гледайте заседанието на живо
- EuroparlTV
- Пресконференции и други събития
- Аудио-визиуална страница на ЕП
- EP Newshub
- EPRS Пленарни подкастове по ключови въпроси
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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
http://www.europarl.europa.eu/rss/bg/audio-podcasts.html


Обратна връзка 
 
 
Ясмина ЯКИМОВА
Press officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
+33 3 881 73774 (STR)
+32 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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Парламентът гласува за забраната на
пластмасови изделия за еднократна употреба
 
Забраната на продажбата на пластмасови изделия за
еднократна употреба като чинии, прибори или клечки
за уши, които съответстват на 70% от морските
отпадъци, ще бъде гласувана в сряда. 
 
 
 
Новият закон ще забрани продажбата на пластмасови продукти за еднократна употреба
като прибори, клечки за уши, сламки, бъркалки и дръжки за балони в ЕС от 2021 г.
 
Евродепутатите от Комисията по околна среда добавиха много леките пластмасови
торбички, оксо-разградими пластмаси и кутии за храна от вериги за бързо хранене,
направени от експандиран полистирен, към списъка от забранени продукти.
 
Те също въвеждат мерки за намаляването на отпадъците от тютюневи изделия, най-
вече  цигарени  филтри,  съдържащи  пластмаса,  както  и  изгубени  или  изоставени
риболовни  уреди.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: : 2018/0172(COD)
 
Дебат: понеделник 22 октомври
 
Гласуване: сряда 24 октомври
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 
Пресконференция: : сряда, 16.00 ч. българско време 
 
Допълнителна информация
- Проект на доклад относно пластмасови изделия за еднократна употреба
- Прессъобщение за гласуването в Комисията (10.10.18)
- Профил на докладчика: Фредерик Рийс (АЛДЕ, Белгия)
- Процедурно досие
- Пластмасови изделия за еднократна употреба и риболовни уреди: намаляване на
морските отпадъци (Общ преглед, 09.07.2018)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2018-0317%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181009IPR15501/plastic-oceans-meps-back-eu-ban-on-polluting-throwaway-plastics-by-2021
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4253/FREDERIQUE_RIES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625115
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625115


Обратна връзка 
 
 
Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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Питейната вода: нови планове за
подобряване качеството на водите,
предназначени за консумация от човека
 
ЕП ще гласува планове за увеличаването на доверието
на потребителите в пиенето на чешмяна вода, която е
много по-евтина и чиста за околната среда, в
сравнения с бутилираната вода. 
 
Новият  закон,  който  ще  бъде  гласуван  във  вторник,  ограничава  максималните
допустими  количества  замърсители  като  олово  (намалено  на  половина),
полифлуороалкилираните вещества (PFAS) и вредните бактерии, и залага нива за
наблюдение на пластмасови микрочастици, които са повод за безпокойство.
 
 „Право на вода“ 
 
Държавите членки също трябва да вземат мерки за подобряването на достъпа до вода,
като свободно достъпни чешми в градове и обществени места, където се определи за
подходящо и пропорционално. Евродепутатите също насърчават предоставянето на
вода безплатно или срещу ниско заплащане, за клиенти в ресторанти, столове и при
услугите във връзка с кетъринга.
 
 
След  приключването  на  европейската  гражданска  инициатива  „Право  на  вода“
(Right2Water),  евродепутатите потвърждават молбата си към държавите членки да
увеличат усилията си сред уязвимите групи, които разполагат с ограничен достъп до
вода, предназначени за консумация от човека.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/0172(COD)
 
Дебат: понеделник, 22 октомври
 
Гласуване: вторник, 23 октомври 
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 
Пресконференция: вторник, 23 октомври. 15.30 българско време 
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
- Проект на доклад относно качеството на водите
- Прессъобщение за гласуването в Комисията (11.09.18)
- Профил на докладчика
- Процедурно досие
- Проучване на ЕП
- Прессъобщение на Европейската комисия (01.02.18)

Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0288+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180911IPR13115/drinking-water-new-plans-to-improve-tap-water-quality-and-cut-plastic-litter
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97296/MICHEL_DANTIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0332(COD)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625179/EPRS_BRI(2018)625179_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_en.htm


Фейсбук - Кеймбридж Аналитика:
Евродепутатите обсъждат следващи стъпки
 
ЕП ще обсъди предприемането на мерки след
нарушението на сигурността на потребителските
данните от Фейсбук - Кеймбридж Аналитика, с комисар
Йоурова, последвано от гласуването на резолюция. 
 
След скандала, довел до злоупотребата със събирането и използването на данните на
87 милиона Фейсбук потребители, се очаква евродепутатите да настояват Фейсбук да
позволи на органите на ЕС да извършат цялостен одит, за да оценят сигурността на
данните и защитата на личните данни на потребителите. Вероятно ще препоръчат на
компанията да извърши изменения на платформата си, за да бъде тя в съответствие
със законодателството на ЕС по отношение на защитата на личните данни.
 
Допълнително,  евродепутатите  ще  обсъдят  мерки  за  предотвратяване  на
манипулирането  на  избори в  социалните  платформи и  необходимите  действия за
актуализиране  на  правилата  на  ЕС  за  конкуренция,  за  да  отразяват  цифровата
реалност.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: : 2018/2855(RSP) 
 
Дебат: вторник, 23 октомври
 
Гласуване: четвъртък, 25 октомври
 
Процедура: изявление на Комисията без резолюция 
 
Допълнителна информация
- Профил на докладчика: Клод Морайс (С&Д, Обединено Кралство)
- Гласуването в Комисия по граждански свободи (9.10.2018)
- Интервю с докладчика Клод Морайс : „Трябва да проучим как се използват
социалните мрежи за кампании““

- Мултимедиен пакет: защита на данните
- Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15260/facebook-meps-demand-a-full-audit-by-eu-bodies-to-assess-data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20181005STO15108/claude-moraes-we-have-to-look-at-how-social-platforms-are-used-for-campaigns
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20181005STO15108/claude-moraes-we-have-to-look-at-how-social-platforms-are-used-for-campaigns
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/data-protection_5707_pk
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Обратна връзка 
 
 
Iina LIETZÉN
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu
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Спиране на разпространението на
антимикробна резистентност от животни към
хора
 
Плановете за ограничаване на употребата на
антибиотици в земеделските стопанства, с цел
предпазване на храните от резистентни бактерии, ще
бъдат гласувани в четвъртък.
 
Новият закон ще ограничи употреба на  антимикробни средства като  превантивна
мярка, при липсата на поставена диагноза на заболяването или на инфекция (познато
като профилактична употреба), за единични животни (а не групи). Антибиотиците могат
да се използват само когато това е напълно обосновано от ветеринарен лекар или в
случай, че има голям риск от инфекция.
 
Метафилактичната употреба (т.е. лечение на група животни, когато едно животно е
изложено на риск от инфекция) трябва да бъде последната мярка и само след като
ветеринарен  лекар  е  диагностицирал  инфекция  и  е  предписал  антимикробните
средства.
 
Използването на антибиотици само от хора 
 
За подпомагане  справянето  с  антимикробната  резистентност,  законите  ще  дадат
правомощия на Европейската комисия да избере антимикробните средства, които да
бъдат употребявани само за лекуване на хора.
 
Бързи факти 
 
Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) наскоро
предупреди, че бактериите в хората, храната и животните продължават да показват
резистентност срещу най-използваните антибиотици. Изследователите твърдят, че
резистентността към ципрофлоксацин, важен антибиотик за лекуването на инфекции
при  хората,  е  с  високо  съдържание  в  Campylobacter,  по  този  начин  намалява
възможностите  за  ефективно  лекуване  на  тежки  хранителни  инфекции.
Мултирезистентните бактерии салмонела продължат да се разпространяват в Европа.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: : 2014/0257(COD)
 
Дебат: четвъртък, 25 октомври 
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Гласуване: четвъртък, 25 октомври
 
Процедура: обикновената законодателна процедура
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
- Проект на доклад относноветеринарномедицинските продукти
- Прессъобщение за гласуването в Комисията (20.06.18)
- Профил на докладчика
- Процедурно досие
- Проучване на ЕП

Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0046+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180620IPR06249/superbugs-meps-advocate-further-measures-to-curb-use-of-antimicrobials
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2025/FRANCOISE_GROSSETETE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0257(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614204/IPOL_IDA(2018)614204_EN.pdf


Бюджет на ЕС за 2019 г.: фокус върху
младите, стимулиране на инвестициите и
заетостта
 
В сряда евродепутатите ще потвърдят преговорната си
позиция по бюджета на ЕС за 2019 г., преди началото
на преговорите със Съвета на министрите.
 
В проекта за резолюция, която предстои да се гласува, евродепутатите предлагат
увеличаване на средствата за Еразъм +, за справянето с младежката безработица и
миграцията,  научните изследвания,  инфраструктурните инвестиции и защитата на
климата. Повече информация може да бъде намерена в скорошните прессъобщения за
бюджетната резолюция и за стойностите.
 
Следващи стъпки 
 
Гласуването  в  Парламента  ще  стартира  триседмичен  период  от  „помирителни“
разговори, които ще имат за цел да доведат до споразумение между двете институции
навреме, преди гласуването на бюджета за следващата година в ЕП и подписването му
от председателя на 29 ноември.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/2046(BUD)
 
Дебат: понеделник, 22 октомври
 
Гласуване: сряда, 24 октомври
 
Процедура: бюджетна
 
Допълнителна информация
- Материал относно бюджета за 2019 г. (страницата на ЕП)
- Материал относно бюджета за 2019 г. (страница на ЕК)
- Процедурно досие
- Информационен фиш на ЕП: Бюджетната процедура
- Информационен фиш на ЕП: Разходите на ЕС
- Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
- Бюджет 2019 г. - Първа част
- Бюджет 2019 г. - Втора част
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181008IPR15258/eu-budget-2019-to-focus-on-young-people
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180924IPR14224/eu-budget-2019-meps-increase-funding-on-youth-migration-and-research
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/2019-procedure.html?tab=Documents
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/28/the-union-s-expenditure
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0313+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/20301/budg2019_doca8_annex_tab_en.doc


Обратна връзка 
 
 
Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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Евродепутатите обсъждат резултатите от
Среща на върха през октомври
 
Евродепутатите ще анализират резултатите от срещата
на лидерите на ЕС от 17-18 октомври заедно с
председателя на Европейския съвет Доналд Туск в
сряда .
 
Главните  теми  от  дневния  ред  на  срещата  на  държавните  и  правителствени
ръководители от 18 октомври в Брюксел самиграцията и вътрешната сигурност в ЕС.
Отделна среща на тема Брекзит се състоя във формат ЕС-27 на 17 октомври.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/2772(RSP)
 
Дебат: сряда, 24 октомври 
 
Процедура: дебат без резолюция
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
- Проект на дневен ред от 18 октомври 2018 г. Европейски съвет
- Дебат в Парламента преди Срещата на върха (прессъобщение, 2.10.2018)
- Мултимедиен пакет

Cezary LEWANOWICZ
Press Officer

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu

Пленарни сесии
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2772%28RSP%29
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/10/18/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180925IPR14314/brexit-and-migration-dominates-the-debate-on-october-s-eu-summit
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Клаус Вернер Йоханис ще обсъди бъдещето
на Европа с евродепутатите
 
Президентът на Румъния Клаус Йоханис ще обсъди
бъдещето на Европа с евродепутатите и председателя
на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер във
вторник сутринта в 11.30 ч. българско време
 
Клаус Йоханис е президент на Румъния от 2014 г.
 
Това  ще  бъде  единадесетият  от  серията  дебати  за  бъдещето  на  Европа  между
държавните  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 2018г. 
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. 
люксембургския министър-председател Ксавие Бетел на 30 май 2018 г. 
нидерландския министър председател Марк Рюте на 13 юни 2018 г. 
полския министър-председател Матеуш Моравецки на 4 юли 2018 г. 
гръцкия министър-председател Алексис Ципрас на 11 септември 2018 г. 
естонския министър-председател Юри Ратас на 3 октомври 2018 г.
 

Германският канцлер Ангела Меркел ще се обърне към пленарната зала през ноември.
 
Председателят на ЕП Антонио Таяни и президентът Клаус Йоханис ще дадат съвместно
изявление пред медиите във вторник в 13.55 ч. българско време пред протоколната
зала.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/2731(RSP)
 
Дебат: вторник 23 октомври, 11:30 ч. българско време
 
Процедура: дебат без резолюция
 
Изявление  пред  медиите:  вторник  23  октомври,  13.55  ч.  българско  време  пред
протоколната  зала  
 

Пленарни сесии
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
- Биография на президента на Румъния, Клаус Йоханис
- Дебати относно бъдещето на Европа
- Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали - Дебат относно бъдещето на
Европа

Cezary LEWANOWICZ
Press Officer

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu
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http://www.presidency.ro/en/president/klaus-iohannis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Засилване на сигурността чрез европейска
информационна система
 
Подобрената Шенгенска информационна система ще
подпомогне борбата на ЕС срещу тероризма,
трансграничната престъпност и нередовната миграция.
 
Евродепутатите  ще  обсъдят  във  вторник  и  гласуват  в  сряда  по  три  проекта  на
регламенти за актуализирането на Шенгенската информационна система (ШИС), най-
широко използваната информационна система за сигурност и управление на граници.
 
Засилената Шенгенска информационна система ще помогне на граничните служби да
проследяват преминаването през европейските граници, ще подкрепи полицейските и
правоприлагащите органи в залавянето на престъпници и терористи, и ще предостави
повече закрила за изчезнали деца и уязвими пълнолетни лица. Тя също ще подобри
изпълняването  на  решения  за  връщането  на  лица,  които  не  са  граждани на  ЕС и
пребивават  нелегално  в  ЕС.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2016/0407(COD), 2016/0408(COD), 2016/0409(COD)
 
Дебат: вторник, 23 октомври
 
Гласуване: сряда, 24 октомври
 
Процедура: обикновената законодателна процедура, споразумение на първо четене
 

Пленарни сесии
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
- Проект на доклад относно използването на Шенгенската информационна система за
връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави

- Проект на доклад относно  създаването, функционирането и използването на
Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки

- Проект на доклад относно създаването, функционирането и използването на
Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското
сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси,

- Профил на докладчика: Карлуш Куелю (ЕНП, Португалия)
- Профил на докладчика: Йерун Ленарс (ЕНП, Нидерландия)
- Статия на ЕП ще бъде публикувана в сряда
- Службата на ЕП за парламентарни изследвания: Преразглеждане на Шенгенската
информационна система в областта на правоприлагането (март 2017 г.)

- Службата на ЕП за парламентарни изследвания: Преразглеждане на Шенгенската
информационна система в областта на граничните проверки (март 2017 г.)

- Службата на ЕП за парламентарни изследвания: Преразглеждане на Шенгенската
информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети
държави

- Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Iina LIETZÉN
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 47 088 3910
iina.lietzen@europarl.europa.eu

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

18 I 19

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0348+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0348+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0347+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0347+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0349&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0349&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0349&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1892/CARLOS_COELHO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/95074/JEROEN_LENAERS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20181011STO15882
https://epthinktank.eu/revision-of-the-schengen-information-system-for-law-enforcement-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/revision-of-the-schengen-information-system-for-law-enforcement-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/revision-of-the-schengen-information-system-for-border-checks-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/revision-of-the-schengen-information-system-for-border-checks-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/use-of-the-schengen-information-system-for-the-return-of-illegally-staying-third-country-nationals-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/use-of-the-schengen-information-system-for-the-return-of-illegally-staying-third-country-nationals-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/use-of-the-schengen-information-system-for-the-return-of-illegally-staying-third-country-nationals-eu-legislation-in-progress/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Реформа на правилата за пътно таксуване 
 
Държавите на ЕС, които прилагат  такси за ползване
въз основата на време ще трябва да преминат към
такси въз основа на изминато разстояние, според
доклад, който ще се гласува в четвъртък. 
 
Държавите членки, които вече прилагат или ще започнат да прилагат такси върху
трансевропейската  транспортна  мрежа,  ще  трябва  да  ги  приложат  въз  основа  на
изминатото разстояние за тежкотоварни автомобили и автобуси от 2013 г. и за леки
автомобили от 2016 г., според евродепутатите от Комисия по транспорт и туризъм в
реформата на правилата на ЕС относно пътното таксуване. Проектът на правилата за
смяна  от  система  за  такси,  основани  на  време,  към  такси  основани  на  изминато
разстояние,  има  за  цел  да  отрази  по-добре  реалното  ползване  на  пътищата  и
замърсяването  на  въздуха  от  автомобила.
 
За  да  се  насърчи  използването  на  по-чисти  и  по-икономични  превозни  средства,
държавите членки ще трябва да прилагат различни такси по отношение на емисиите на
CO2, твърдят евродепутатите.
 
Проектът на правила за  пътно таксуване също предлага да се  въведе система за
краткотрайно таксуване, за да се осигури по-справедливо отношение към шофьорите,
които шофират по-рядко и за шофьори от държави от други страни членки, докато не
се премине към система за таксуване основана на изминато разстояние. Ще могат да се
използват винетки за по-кратки периоди като един ден или една седмица, отбелязаха
евродепутатите.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2017/0114(COD)
 
Дебат: сряда, 24 октомври
 
Гласуване: четвъртък, 25 октомври
 
Процедура: обикновената законодателна процедура, първо четене
 
Допълнителна информация
- Проект на доклад
- Прессъобщение за гласуването в Комисията (24.05.2018)
- Профил на докладчика
- Процедурно досие
- Проучване на ЕП
- Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0202&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180524IPR04229/road-use-charges-reforms-aim-to-improve-fairness-and-environmental-protection
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124287/CHRISTINE_REVAULT+D%27ALLONNES+BONNEFOY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0114(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614625
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

