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COVID-19: Парламентът одобри решаващи мерки в 
подкрепа на Европейския съюз

Като част от съвместната реакция на ЕС спрямо разпространението 
на COVID-19, евродепутатите приеха с почти пълно единодушие три 
спешни предложения на извънредна пленарна сесия в четвъртък. 
По-малко от две седмици след като Комисията представи 
предложенията си, спешните мерки в подкрепа на хората и 
предприятията за справяне с кризата бяха гласувани в пленарна 
зала. Още...

COVID-19: изследователският 
пакет е приветстван, ЕС по-
добре оборудван в бъдеще

Още от Европейския парламент

Дезинформация: как да 
разпознаете и да спрете 
митовете за коронавируса

Мерките за реагиране на 
кризи трябва да бъдат 
съчетани с дългосрочен 
ангажимент за 
научноизследователски 
програми на ЕС. Още...

Непрекъснатото снабдяване с 
основни стоки и медицинско и 
защитно оборудване в 
рамките на единния пазар е от 
ключово значение за справяне 
с кризата с COVID-19. Още...

ЕП обсъди ситуацията с 
COVID-19 с Комисията и 
Хърватското председателство, 
като подчерта 
необходимостта от забавяне 
на разпространението. Още... 

Снабдяване с маски: 
единният пазар защитава 
здравето на гражданите

Коронавирус: ЕП 
призовава за солидарност 
сред държавите членки

Кризата с коронавируса доведе до 
разпространението на много 
невярна информация, която пречи 
на овладяването на епидемията. 
Прочетете какво можете да 
направите. Още...

Всички акценти от работата на Европейския парламент ще намерите тук 

Всички акценти от работата на Европейския парламент в България ще намерите тук 

Контакти
ул. „Г. С. Раковски“ № 124, 

1000 София, България
Тел.: +359 (0)2 985 35 45

EPSofia@europarl.europa.eu
www.europarl.bg

Аргументите на Парламента 
за амбициозен дългосрочен 
бюджет на ЕС

За Европейския парламент: 
правомощия и процедури

ЕП е важен форум за политически 
дебат и вземане на политически 
решения на равнище ЕС. Той 
действа като съзаконодател, като 
заедно със Съвета приема и 
изменя законодателни 
предложения. Още…

Депутатите настояват за солиден 
бюджет на ЕС за периода 2021 − 
2027 г., който ще отговори на 
предизвикателствата пред Европа и 
ще реализира очакванията на 
гражданите. Още...

Акценти от работата на Европейския парламент
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