
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент
 
Евродепутатите призовават за по-чисти автомобили в ЕС до
2030 г.  
Новият закон, препоръчва намаляване на емисиите на въглероден двуокис от
нови автомобили и увеличаване на пазарния дял на превозните средства с
нулеви и ниски емисии.
 
 
Актуализиране на правилата за аудиовизуалните медийни
услуги 
ЕП ще гласува актуализирането на правилата за аудиовизуални медийни
услуги, които осигурят по-добра защита на децата и 30% квота от европейски
произведения в каталозите на онлайн платформите
 
 
Евродепутатите ще обсъдят приоритетите за заседанието на
Европейския съвет на 18 октомври 
Евродепутатите ще обсъдят във вторник сутринта  приоритетите за срещата на
държавните и правителствените ръководители на ЕС в Брюксел на 18
октомври, която ще се съсредоточи върху Брекзит.
 
 
Върховенството на закона в Румъния: дебат в пленарна зала
относно независимостта на съдебната власт 
Евродепутатите ще обсъдят в сряда новите съдебни реформи в Румъния и
тяхното въздействие върху разделението на властите в присъствието на
премиера Виорика Дънчила. 
 
 
Юри Ратас ще обсъди бъдещето на Европа с евродепутатите 
Естонският премиер Юри Ратас ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в
сряда сутринта в 11.00 ч. българско време.
 
 
 
Без подобрение при зачитането на ценностите на ЕС:
съкращаване на подкрепата за Турция със 70 милиона евро 
EP ще гласувa във вторник за отмяна на 70 млн. eвро от
предприсъединителните средства предназначени за Турция, тъй като
условията за подобряване на върховенството на закона не са изпълнени.

Пленарни сесии
27-09-2018 - 14:07
Позоваване № 20180917BRI13637
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Президентът на Черна гора Мило Джуканович ще се обърне към
Европейския парламент 
Президентът на Черна гора Мило Джуканович ще се обърне към
евродепутатите на официално заседание в Страсбург във вторник от 12:30 ч.
българско време. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2018-10-01

 
 
Информационен бюлетин
за сесията на Европейския парламент,
1-4 октомври 2018 г., Страсбург
 

Обратна връзка 
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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

Ясмина ЯКИМОВА
Press officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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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


Евродепутатите призовават за по-чисти
автомобили в ЕС до 2030 г. 
 
Новият закон, препоръчва намаляване на емисиите на
въглероден двуокис от нови автомобили и
увеличаване на пазарния дял на превозните средства с
нулеви и ниски емисии.
 
Комисията по околна среда на Европейския парламент предлага определянето на по-
висока  цел  за  намаляване  на  емисиите  от  нови  автомобили  с  45%  до  2030  г.  (в
сравнение  с  предложената  от  Европейската  комисия  цел  от  30%,  с  2020  г.  като
референтна  година),  с  междинна  цел  от  20%  до  2025  г.
 
Производителите  на  автомобили също така  трябва  да  гарантират,  че  превозните
средства  с  нулеви  и  ниски  емисии,  които  отделят  по-малко  от  50  грама  CO2  на
километър,  ще  имат  пазарен  дял  от  40%  от  продажбите  на  нови  автомобили  и
микробуси  до  2030  г.,  и  20%  до  2025  г.
 
Бързи факти
 
Транспортът е единственият голям сектор в ЕС, в който емисиите на парникови газове
все още се увеличават, се отбелязва в текста. За да се изпълнят ангажиментите, поети
в Парижкото споразумение от 21-вата сесия на Конференцията на страните (COP21)
през 2015 г., декарбонизацията на целия транспортен сектор трябва да се ускори по
пътя към нулеви емисии до средата на века.
 
В  същото  време  глобалният  автомобилен  сектор  се  променя  бързо,  особено  в
електрифицираното силово предаване. Ако европейските автомобилни производители
се включат късно в необходимия енергиен преход, те рискуват да загубят водещата си
роля, се казва в доклада.
 
* * *
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2017/0293(COD)
 
Дебат: вторник 2 октомври
 
Гласуване: сряда 3 октомври
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
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Пресконференция: сряда 3 октомври, 16.00 ч. българско време
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проект на доклад относно определянето на стандарти за емисиите от нови леки
пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства
Прессъобщение за гласуването в Комисията (11.09.2018)
Профил на докладчика Мириам Дали (С&Д, Малта)
Процедурно досие
Проучване на ЕП: Стандарти за CO2 за нови коли и лекотоварни автомобили

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?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0287&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0287&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180911IPR13114/more-electric-cars-on-eu-roads-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124970/MIRIAM_DALLI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0293(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689


Актуализиране на правилата за
аудиовизуалните медийни услуги
 
ЕП ще гласува актуализирането на правилата за
аудиовизуални медийни услуги, които осигурят по-
добра защита на децата и 30% квота от европейски
произведения в каталозите на онлайн платформите
 
Ревизираното законодателство ще се прилага за телевизионните оператори, но също
доставчиците  на  услуги  за  видео  по  заявка  и  платформи  за  споделяне  на
видеоклипове, като Netflix,  YouTube или Facebook, както и за излъчване на живо в
платформи за споделяне на видеоклипове.
 
Новите  правила,  предназначени  да  защитават  децата,  задължават  онлайн
платформите да предприемат действия срещу посочено съдържание, което подтиква
към  насилие,  омраза  и  тероризъм,  както  и  по-строги  правила  за  рекламиране  и
пласиране  на  продукти  в  детските  програми.
 
Нови правила за рекламиране
 
Определени са нови общи правила за рекламиране. Дневният дял от реклами не може
да нахвърля 20% от предаванията в периода между 6.00 и 18.00 часа, с прозорец от
най-гледано време между 18.00 и 0.00 часа.
 
Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2016/0151(COD)
 
Гласуване: вторник 2 октомври
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
 
Пресконференция:  сряда,  3 октомври от 11:00 ч.  българско време с докладчиците
Петра Камереверт (С&Д, Германия) и Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия)
 
Допълнителна информация
Консолидираният текст одобрен от Съвета на ЕС (юни 2018 г.)
Прессъобщение за гласуването в Комисия (11.07.2018 г.)
Профил на докладчика Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия)
Профил на докладчика  Петра Камереверт (С&Д, Германия)
Процедурно досие
Проучване на ЕП
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/cult/lcag/2018/06-13/CULT_LA(2018)005158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180709IPR07552/cult-committee-confirms-the-agreement-on-new-audiovisual-media-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96756/SABINE_VERHEYEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96837/PETRA_KAMMEREVERT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Обратна връзка 
 
 
Cornelia GUSA
Press Officer

(+32) 2 28 32601 (BXL)
(+33) 3 881 73784 (STR)
(+32) 473 52 54 62
cornelia.gusa@europarl.europa.eu

Пленарни сесии

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

6 I 15



Евродепутатите ще обсъдят приоритетите за
заседанието на Европейския съвет на 18
октомври
 
Евродепутатите ще обсъдят във вторник сутринта
приоритетите за срещата на държавните и
правителствените ръководители на ЕС в Брюксел на
18  октомври, която ще се съсредоточи върху Брекзит.
 
Малко повече от шест месеца преди Брекзит, който официално е предвидено да се
състои на 30 март 2019 г.,  държавните и  правителствени ръководители на ЕС ще
обсъдят  във  формат  ЕС-27  състоянието  на  преговорите  относно  условията  на
споразумението  за  оттегляне  на  Обединеното  кралство.
 
* * *
 
Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2018/2771(RSP)
 
Дебат: вторник, 2 октомври 
 
 
Процедура: дебат без резпоюция
 
 
Допълнителна информация

Предварителен дневен ред, Европейски съвет, 18  октомври 2018 г.

Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
Резолюциите на Европейския парламент за Брекзит
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2771%28RSP%29
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/10/18/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/10/18/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/10/18/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-18-and-19-october-2018_8903_pk
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/documents.html


Обратна връзка 
 
 
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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Върховенството на закона в Румъния: дебат в
пленарна зала относно независимостта на
съдебната власт
 
Евродепутатите ще обсъдят в сряда новите съдебни
реформи в Румъния и тяхното въздействие върху
разделението на властите в присъствието на премиера
Виорика Дънчила. 
 
Резолюция ще бъде гласувана на пленарната сесия през ноември.
 
Европейският  парламент  вече  обсъди  върховенството  на  закона  в  Румъния  през
февруари т.г., след масовите улични протести, последвали одобрението от страна на
румънския парламент на преразглеждането на структурата на съдебната система и
промените  в  правилата  за  конфликт  на  интереси.  Наказателният  кодекс  и
Наказателно-процесуалният кодекс също бяха изменени, но тези промени понастоящем
се разглеждат от Конституционния съд.
 
Демонстрантите отново излязоха на улиците миналия месец, за да протестират срещу
корупцията и промените в съдебната система. Няколко души бяха ранени при сблъсъци
с полицейските части за борба с безредиците.
 
През януари Европейската комисия предупреди за последствията, които могат да имат
тези изменения върху независимостта на съдебната система в Румъния и нейната
способност да се бори ефективно срещу корупцията. Преди дебатите в пленарна зала
Франс  Тимерманс,  първи  заместник-председател  на  ЕК,  ще  бъде  в  Комисията  по
граждански свободи на ЕП в понеделник, 1 октомври, за да обсъди с нейните членове
ситуацията в страната.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: сряда, 3 октомври
 
Гласуване: първата сесията през ноември месец
 
 
Процедура: изявления от Съвета на ЕС и Европейската комисия, с резолюция
 
Допълнителна информация
Доклад за постигнатия напредък на Румъния  по Механизма за сътрудничество и
Проверка (15.11.2017)

Аудиовизуален материал
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/threats-to-rule-of-law-by-romanian-justice-debate_I150531-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/threats-to-rule-of-law-by-romanian-justice-debate_I150531-V_v
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-423_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017-751_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-romania_4101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-romania_4101_pk


Обратна връзка 
 
 
Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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Юри Ратас ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите
 
Естонският премиер Юри Ратас ще обсъди бъдещето на
Европа с евродепутатите и председателя на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в сряда
сутринта в 11.00 ч. българско време.
 
 
Юри Ратас е министър-председател на Република Естония от ноември 2016 г. Той също
така е председател на Естонската центристка партия.
 
Г-н Ратас ще бъде десетият от държавните и правителствени ръководители на ЕС,
който ще се обърне към Парламента и ще обсъди бъдещето на Европа с членовете на
ЕП, 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.
 

Президентът на Румъния Клаус Вернер Йоханис ще обсъди бъдещето на Европа с
евродепутатите по време на втората пленарната сесия през октомври в Страсбург.
 
Председателят на ЕП Антонио Таяни и г-н Ратас ще дадат съвместно изявление пред
медиите в сряда в 13.30 ч. българско време пред протоколната зала.
 
Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2018/2731(RSP)
 
Дебат: сряда 3 октомври, 11:00 ч. българско време
 
Процедура : : Разискване без резолюция
 
Изявление  пред  медиите:  сряда  3  октомври,  13.30  ч.  българско  време  пред
протоколната  зала
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2731%28RSP%29


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Биография на министър-председателя на Естония, Юри Ратас
Дебати относно бъдещето на Европа
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали - Дебат относно бъдещето на
Европа

Jaan SOONE
Press Officer

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+33) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
jaan.soone@europarl.europa.eu

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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https://www.valitsus.ee/en/prime-minister-juri-ratas
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


Без подобрение при зачитането на
ценностите на ЕС: съкращаване на
подкрепата за Турция със 70 милиона евро
 
EP ще гласувa във вторник за отмяна на 70 млн. eвро
от предприсъединителните средства предназначени за
Турция, тъй като условията за подобряване на
върховенството на закона не са изпълнени.
 
През ноември миналата година Парламентът и Съветът решиха да поставят в резерв 70
млн.  евро от предприсъединителните средства за Турция (70 млн.  евро бюджетни
кредити за поети задължения и 35 млн. евро бюджетни кредити за плащания), при
условие  че  "Турция  постигне  измерими  и  достатъчни  подобрения  в  областта  на
правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на печата, съгласно
годишния доклад на Комисията. "
 
Комисията, обаче, в годишния си доклад за Турция, публикуван на 17 април 2018 г., не
намери  доказателства  за  подобни  подобрения.  Следователно  условията  не  бяха
изпълнени и членовете на ЕП са готови да подкрепят проекта за коригиращ бюджет
5/2018, в който Комисията предлага прехвърлянето на средствата, предназначени за
Турция, за укрепване на програмите, свързани с миграцията.
 
Допълнителна информация: 
 
Процедурен код: 2018/2165(BUD)
 
Дебат: няма дебат
 
Гласуване: вторник, 2 октомври
 
Процедура: бюджетна процедура
 
Допълнителна информация
Профил на докладчика : Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния)
Процедурно досие
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0450
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0537
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0537
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124802.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2165(BUD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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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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Президентът на Черна гора Мило Джуканович
ще се обърне към Европейския парламент
 
Президентът на Черна гора Мило Джуканович ще се
обърне към евродепутатите на официално заседание в
Страсбург във вторник от 12:30 ч. българско време. 
 
Напредъкът, постигнат по време на преговорите за присъединяване на Черна гора към
ЕС, сътрудничеството в сферата на сигурността и намесата на чужди сили в избори,
вероятно ще бъдат сред темите, които г-н Джуканович ще засегне по време на първото
си официално посещение в Европейския парламент.
 
Черногорските власти обвиниха Русия в опити да организира преврат на 16 октомври
2016 г. (денят на парламентарните избори) срещу г-н Джуканович, когато той все още
беше министър-председател, с помощта на проруски симпатизанти. Смята се, че това е
било направено, за да не се допусне страната да се присъедини към НАТО
 
Въпреки  това,  Черна  гора  стана  29-ият  член  на  военния  съюз  на  5  юни  2017  г.
Преговорите  за  присъединяване  на  страната  към  ЕС  започнаха  през  юни  2012  г.
 
Председателят на ЕП Антонио Таяни и г-н Джуканович ще дадат съвместно изявление
пред медиите в сряда в 13.00 ч. българско време пред протоколната зала.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: вторник 2 октомври
 
Процедура: тържествено заседание
 
Допълнителна информация
Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно доклада на
Комисията от 2016 г. относно Черна гора
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали: разширяване на ЕС (Западни
Балкани)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0094+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0094+0+DOC+XML+V0//EN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-enlargement-western-balkans_4202_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-enlargement-western-balkans_4202_pk

