
 

Евродепутатите изразяват загриженост за
бюджета, климатичните изменения и
преговорите по Брекзит
 
ЕП призовава за спешни мерки за гарантиране финансирането на програмите на
ЕС, борбата с климатичните изменения и избягване на Брекзит „без сделка“ преди
Европейския съвет следващата седмица
 

Евродепутатите призовават за намирането на решение относно следващия дългосрочен
инвестиционен  бюджет  на  ЕС  и  предупредиха  за  риска  от  прекратяване  на
финансирането  на  програмите  на  ЕС,  по  време  на  дебата  относно  предстоящия
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Жан-Клод Юнкер и Мишел Барние обсъждат Брекзит и бюджетните въпроси с евродепутатите преди Европейския съвет

следващата седмица.
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Европейски съвет, с участието на Тути Тупурайнен от Финландското председателство
на ЕС, председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер и главния преговарящ за Брекзит
от страна на ЕС Мишел Барние.
 
Те също призоваха за своевременни решения относно климатичните изменения, за да
се постигнат целите на Парижкото споразумение.
 
По  отношение  на  Брекзит,  повечето  евродепутати  осъдиха  сегашната  „игра  на
обвинения“ и позицията на правителството на Обединеното кралство, и призоваха за
намирането на решение с цел избягване на катастрофално оттегляне без сделка.
 
Встъпителни  изявления  на  Тyти  Тупурайнен,  от  името  на  Финландското
председателство на Съвета на ЕС; Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската
комисия; и Мишел Барние, главен преговарящ за Брекзит от страна на ЕС
 
Дебат с евродепутати, първи кръг – за да гледате запис от изказванията на различните
участници в дебата, натиснете върху името.
 
Заключително  изявление  на  Тути  Тупурайнен,  от  името  на  Финландското
председателство  на  Съвета  на  ЕС.
 
Можете да гледате целия дебат тук
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проект на дневен ред Европейски съвет, 17—18/10/2019
Брекзит: новият Европейски парламент потвърждава безрезервната си подкрепа за
позицията на ЕС (18.09. 2019)
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

Съобщение за пресата

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

2 I 3

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-opening-statements-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-and-by-michel-barnier-eus-chief-negotiator-for-the-united-kingdom-exiting-the-european-union_I178625-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-meps-debate_I179039-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/preparation-of-the-european-council-meeting-of-17-and-18-october-2019-closing-statements_I178627-V_rv
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11928-2019-INIT/bg/pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190912IPR60929/brexit-new-european-parliament-reaffirms-wholehearted-support-for-eu-position
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190912IPR60929/brexit-new-european-parliament-reaffirms-wholehearted-support-for-eu-position
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-17-and-18-october-2019_13110_pk
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