
 

 
Информационен бюлетин
21-24 октомври 2019 г.
Пленарна сесия – Страсбург
 
Оценка в края на мандата на Комисията „Юнкер“ 
Във вторник сутринта евродепутатите ще направят преглед на свършената
работа от Комисията „Юнкер“ през нейния мандат. 
 
 
Евродепутатите ще обсъдят резултатите от Европейския съвет
през октомври 
Във вторник сутринта евродепутатите ще направят преглед на резултатите от
срещата на държавните и правителствени ръководители на ЕС на 17 и 18
октомври.
 
 
Инвестиционен бюджет на ЕС за 2020 г.: мост към бъдещето на
Европа  
В сряда Парламентът ще приеме своята позиция относно бюджета на ЕС за
следващата година, поставяйки акцент върху климатичните изменения,
програмата Еразъм, миграция и външна политика. 
 
 
Дебат и гласуване относно турската военна офанзива в
Североизточна Сирия  
В сряда сутринта евродепутатите ще обсъдят турската военна офанзива в
Североизточна Сирия и нейните последици. В четвъртък ще бъде гласувана
резолюция. 
 
 
Парламентът ще обсъди перспективите на Албания и Северна
Македония за присъединяване към ЕС  
В сряда следобед се очаква евродепутатите да потвърдят отново своята
подкрепа за започването на преговори за присъединяване на двете страни от
Западните Балкани. 
 
 
Запазване на финансирането на ЕС за бенефициери от
Обединеното кралство до края на 2020 г. при Брекзит без
сделка

Пленарни сесии
17-10-2019 - 14:36
Позоваване № 20191014BRI64205
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Изследователи, студенти и селскостопански производители от Обединеното
кралство ще продължават да получават подкрепа от ЕС в случай на Брекзит
без сделка, 
 
 
„Томас Кук“: как да се помогне на туристите и фирмите,
засегнати от фалита 
Евродепутатите ще настояват за европейски план и средства, за да бъдат
преодолени икономическите последици от фалита на „Томас Кук“ за  туризма и
за въздушния и наземния транспорт.  
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2019-10-21
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Обратна връзка 
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Допълнителна информация
Проект за програма
Гледайте заседанието на живо
Пресконференции и други събития
Сайт на ЕП за аудиовизуални материали
EP Newshub

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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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2019-10-21
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
http://www.epnewshub.eu


Оценка в края на мандата на Комисията
„Юнкер“
 
Във вторник сутринта евродепутатите ще направят
преглед на свършената работа от Комисията „Юнкер“
през нейния мандат. 
 
От нейното стъпване в длъжност на 1 ноември 2014 г., Комисията „Юнкер“ е работила
върху поредица от важни въпроси, като климатичните изменения, Брекзит, кризата в
еврозоната,  младежката  безработица,  миграцията,  чуждестранната  намеса  в
демократичните  процеси  и  дезинформацията,  атаките  срещу  основните  права  и
принципите  на  правовата  държава,  предизвикателствата  породени  от
дигитализацията, нарастващите международни напрежения и множество въоръжени
конфликти в близост до външните граници на ЕС.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: вторник, 22 октомври
 
Процедура: изявление на председателя на Комисията, последвано от дебат
 
 
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Уебсайт на Европейската комисия - Председател Жан-Клод Юнкер
Проучване на ЕП: десетте приоритета на Комисията „Юнкер“, оценка в края на
мандата (3/05/2019)
ЕП избра Жан-Клод Юнкер за председател на ЕК (15.7.2014)
ЕП избира новата Европейска комисия (22.10.2014)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/president_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637943
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)637943
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20140714IPR52341/parliament-elects-jean-claude-juncker-as-commission-president
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20141016IPR74259/parliament-elects-new-european-commission
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/appointment-of-juncker-commission_12903_pk


Евродепутатите ще обсъдят резултатите от
Европейския съвет през октомври
 
Във вторник сутринта евродепутатите ще направят
преглед на резултатите от срещата на държавните и
правителствени ръководители на ЕС на 17 и 18
октомври.
 
Основните теми в дневния ред са преговорите за дългосрочния бюджет на ЕС (които
включваха презентация от новоизбрания председател на Европейската комисия фон
дер  Лайен),  както  и  измененията  на  климата,  след  срещата  на  върха  на  ООН  за
действия в областта на климата и преди конференцията по въпросите на климата в
Сантяго де Чили през декември.
 
Отделна  среща на  17  октомври,  във  формат  ЕС27,  е  посветена  на  Брекзит.  След
решението от срещата на Европейския съвет на 10 април 2019 г. да се приеме молбата
на  Обединеното  кралство  за  удължаване  на  член  50,  датата,  на  която  се  очаква
оттеглянето  от  ЕС,  бе  определена  за  31  октомври.
 
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск и председателят на Комисията Жан-
Клод Юнкер ще участват в дебата.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2019/2721(RSP)
 
Дебат: вторник, 22 октомври
 
Процедура: изявление на председателя на Комисията, последвано от дебат
 
Допълнителна информация
Проект на дневен ред Европейски съвет, 17—18/10/2019
Проект на дневен ред среща относно Брекзит на ЕС27, 17 октомври 2019 г.
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2721(RSP)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11928-2019-INIT/bg/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/10/17/art50/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Обратна връзка 
 
 
Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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Инвестиционен бюджет на ЕС за 2020 г.: мост
към бъдещето на Европа 
 
В сряда Парламентът ще приеме своята позиция
относно бюджета на ЕС за следващата година,
поставяйки акцент върху климатичните изменения,
програмата Еразъм, миграция и външна политика. 
 
В проекта си на резолюция евродепутатите подчертават, че бюджетът на Европейския
съюз за 2020 г. трябва да проправи пътя за дългосрочния бюджет на ЕС за периода
2021-2027  г.  и  да  предостави  солидна  отправна  точка  за  стартирането  на  ново
поколение  програми  и  политики  на  ЕС.
 
Очаква се те да увеличат проектобюджета на Комисията като добавят общо повече от
2 милиарда евро за защита на климата.  Освен това,  те възнамеряват да увеличат
бюджета на Инициативата за младежка заетост и програмите Еразъм+, и да одобрят
допълнителната подкрепа, в съответствие с приоритетите на Парламента, за малките и
средни предприятия, дигитализацията, миграцията и външната политика, както и за
развитие и хуманитарна помощ.
 
Интервю с главния докладчик за бюджета на ЕС за 2020 г. Моника Холмайер (ЕНП,
Фермания) може да бъде свалено тук.
 
Следващи стъпки 
 
Пленарното гласуване ще сложи началото на период от три седмици за „помирителни“
разговори  със  Съвета  на  ЕС.  Целта  е  постигането  на  споразумение  между  двете
институции навреме,  за да може през втората ноемврийска сесия (25-28 ноември)
Парламентът да гласува бюджета и председателят официално да го подпише.
 
Допълнителна информация 
 
Около 93% от бюджета на ЕС финансира реални дейности на местно ниво в страни от
ЕС  и  извън  него.  Средствата  от  бюджета  на  ЕС  отиват  директно  към  граждани,
региони,  градове,  земеделски  производители,  изследователи,  студенти,
неправителствени  организации  и  предприятия.
 
Бюджетът на ЕС е уникален. За разлика от националните бюджети, които се използват
до голяма степен за предоставяне на обществени услуги и финансиране на системи за
социално осигуряване, бюджетът на ЕС е предимно инвестиционен инструмент и за
разлика от националните бюджети не може да отчете дефицит.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0017_EN.html
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20191010STO64045/biudzhett-na-es-za-2020-gh-politikata-za-klimata-shche-bde-prioritet


Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2019/2028(BUD)
 
Дебат: вторник, 22 октомври 19
 
Гласуване: сряда, 23 октомври 19
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проект на резолюция
Прессъобщение след гласуване в комисия по бюджети (14.10.2019) - резолюция за
бюджета
Прессъобщение след гласуване в комисия по бюджети  (1.10.2019) - бюджетни
стойности
Профил на докладчика за секция III от бюджета на ЕС - Моника Холмайер (ЕНП,
Германия)
Профил на докладчика за другите секции  Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания)
Процедурно досие
Инфографик относно бюджетната процедура
Информационни фишове за ЕС - Бюджетна процедура
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

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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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0017_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64202/eu-investment-budget-for-2020-a-bridge-to-the-future-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64202/eu-investment-budget-for-2020-a-bridge-to-the-future-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191001IPR63143/eu-investment-budget-for-2020-must-focus-on-the-europe-of-tomorrow
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191001IPR63143/eu-investment-budget-for-2020-must-focus-on-the-europe-of-tomorrow
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Дебат и гласуване относно турската военна
офанзива в Североизточна Сирия 
 
В сряда сутринта евродепутатите ще обсъдят турската
военна офанзива в Североизточна Сирия и нейните
последици. В четвъртък ще бъде гласувана резолюция.
 
Турската армия започна операции в Северозападна Сирия срещу кюрдските сили преди
повече  от  седмица,  след оттеглянето  на  американските  военни части  от  региона.
Кюрдските милиции изиграха важна роля в подпомагането на САЩ за разгромяването
на ислямската терористична групировка „Ислямска държава“ в Сирия.
 
Междувременно, кюрдската коалиция потърси помощ от сирийското правителство,
подкрепяно от Русия, а САЩ подготвят санкции срещу Турция в отговор на турските
военни действия в Североизточна Сирия.
 
Дебатът в сряда сутринта ще бъде последван от гласуване на резолюция в четвъртък.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 23 октомври 19
 
Гласуване: четвъртък, 24 октомври
 
Процедура: изявление на Комисията
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Положението в Северна Сирия (разискване 9/10/2019)
Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно положението в Сирия
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/video?debate=1570645907699
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0090_BG.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
Press Officer

(+32) 2 28 32547 (BXL)
+33 3 881 74007 (STR)
(+32) 470 96 08 19
snjezana.kobescak@europarl.europa.eu
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Парламентът ще обсъди перспективите на
Албания и Северна Македония за
присъединяване към ЕС 
 
В сряда следобед се очаква евродепутатите да
потвърдят отново своята подкрепа за започването на
преговори за присъединяване на двете страни от
Западните Балкани. 
 
Във вторник, 15 октомври, в Люксембург министрите на държавите членки на ЕС не
успяха  да  стигнат  до  единодушно  съгласие  относно  започването  на  преговори  за
членство с Албания и Северна Македония, въпреки силния натиск от голяма част от
държавите членки.
 
Точката ще бъде добавена към дневния ред на Срещата на върха на 17 и 18 октомври.
В предишни резолюции Европейският парламент изразява своята силна подкрепа за
започването на преговори с двете държави.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 23 октомври
 
Процедура: изявления от Комисията
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Доклад от 2018 г. относно Албания
Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Viktor ALMQVIST
Press Officer

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0481_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0480_EN.html?redirect
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Запазване на финансирането на ЕС за
бенефициери от Обединеното кралство до
края на 2020 г. при Брекзит без сделка
 
Изследователи, студенти и селскостопански
производители от Обединеното кралство ще
продължават да получават подкрепа от ЕС в случай на
Брекзит без сделка, 
 
според разпоредби, които ще бъдат гласувани във вторник.
 
Парламентът се очаква да предприеме мерки са гарантиране на фондовете от ЕС за
2019 и 2020 г., в случай на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение,
за  да  се  сведе  до  минимум  всякакво  отрицателно  въздействие  от  Брекзит  за
бенефициери на финансиране от ЕС и за бюджета на Европейския съюз в случай на
Брекзит без сделка.
 
 
 
Проекторегламентът удължава до 2020 г. плана за извънредни действия одобрен от
Европейския парламент на 17 април 2019 г., който беше ограничен до 2019 г. Мерките
включват програми като Хоризонт 2020, Еразъм+ и селско стопанство и регионални
политики.
 
 
 
Предложението  би  позволило продължаване на  плащанията  към бенефициери от
Обединеното кралство през 2020 г., при условие, че Обединеното кралство продължи
да плаща своите вноски и приеме необходимите действия за контрол и одит.
 
 
 
Други теми свързани с Брекзит 
 
Евродепутатите ще гласуват също относно периода за предоставяне на опростено
разрешение  за  риболовни  кораби  на  ЕС  във  водите  на  Обединеното  кралство  и
риболовни  операции  на  Обединеното  кралство  във  водите  на  ЕС,  удължено  към
момента до 31 декември 2020 г.  Допълнителна извънредна мерка, позволяваща на
държавите  членки  пряко  засегнати  от  Брекзит  да  получат  достъп  до  финансови
помощи от фонд „Солидарност“ на ЕС (вече предназначен само за природни бедствия)
също може да бъде гласувана, ако получи предварително одобрение от комисията по
регионално развитие на ЕП.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190411IPR38568/contingency-plan-for-no-deal-brexit-to-keep-eu-budget-funding-in-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190411IPR38568/contingency-plan-for-no-deal-brexit-to-keep-eu-budget-funding-in-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2019/0183(COD)


 
 
Допълнителна информация 
 
 
 
Процедурен код: 2019/0186(APP)
 
Гласуване: BUDG , PECH вторник, 22 октомври, REGI четвъртък, 24 октомври
 
Procedure: съгласие (досието на BUDG)
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проект на препоръка относно мерките за изпълнението и финансирането на общия
бюджет на ЕС през 2020 г., свързани с Брекзит
Прессъобщение след гласуване с комисия по бюджети 14.10.2019
Процедурно досие: изпълнение и финансиране на бюджета на ЕС през 2020 г. във
връзка с Брекзит
Процедурно досие: разрешение за риболов за корабите на ЕС във води на
Обединеното кралство и риболовни операции на Обединеното кралство във водите на
ЕС (PECH)
Процедурно досие: предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за
компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на
Обединеното кралство от ЕС без споразумение (REGI)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74007 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-641240_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-641240_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191014IPR64201/plans-to-keep-eu-budget-funding-in-2020-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0186(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0186(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0187(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0183(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0183(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0183(COD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


„Томас Кук“: как да се помогне на туристите и
фирмите, засегнати от фалита
 
Евродепутатите ще настояват за европейски план и
средства, за да бъдат преодолени икономическите
последици от фалита на „Томас Кук“ за  туризма и за
въздушния и наземния транспорт.  
 
По време на дебат в понеделник евродепутатите ще попитат Комисията как планира да
ограничи  силното  въздействие  на  фалита  на  „Томас  Кук“  върху  европейските
икономики, тясно свързани с туристическия сектор, и как ще предостави помощ за
облекчаване на последиците и загубата на работни места за най-засегнатите сектори и
компании, особено за малките фирми.
 
Евродепутатите могат да призоват за хармонизиране на правата на пътниците във
всички страни на ЕС и да повторят искането си за по-добра защита на пътниците във
въздушния  транспорт,  в  случай,  че  компанията  фалира.  Резолюцията  ще  бъда
гласувана  в  четвъртък.
 
Допълнителна информация
 
 
Дебат: понеделник, 21 октомври
 
Гласуване: четвъртък, 24 октомври
 
Процедура: устни въпроси към Комисията, с резолюция
 
Допълнителна информация
Устни въпроси към Комисията
Проучване на ЕП
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000033_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/556983/EPRS_BRI%282015%29556983_EN.pdf

