
 

Информационен бюлетин
13- 14 ноември
2019
Пленарна сесия – Брюксел
 
Волфганг Шойбле ще произнесе реч по случай 30-годишнината
от падането на Берлинската стена  
Председателят на ЕП Давид Сасоли и председателят на германския Бундестаг
Волфганг Шойбле ще се обърнат към пленарната зала, за да отбележат
падането на Берлинската стена през 1989 г.  
 
 
Как да се борим с насилието над журналисти 
След Международния ден за прекратяване на безнаказаността на
престъпленията срещу журналисти на 2 ноември, евродепутатите ще обсъдят
как да ги защитят в сряда следобед. 
 
 
Дебат относно турските сондажни дейности в Източното
Средиземноморие  
Евродепутатите ще обсъдят последните развития, свързани с експлоатирането
на въглеводородните ресурси в изключителната икономическа зона на Кипър, в
сряда следобед. 
 
 
Ситуацията на мигрантите на гръцките острови  
С приближаването на зимата, евродепутатите ще обсъдят ситуацията на
блокираните мигранти на гръцките острови и в Босна, в дебат със Съвета и
Комисията в четвъртък.
 
 
 
Честване на Конвенцията за правата на детето  
В навечерието на 30-та годишнина на Конвенцията на ООН за правата на
детето, евродепутатите ще обсъдят новите предизвикателства  децата и
младежите в днешно време. 
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2019-11-13
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Обратна връзка 
 
 

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/2019-11-13
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Волфганг Шойбле ще произнесе реч по случай
30-годишнината от падането на Берлинската
стена 
 
Председателят на ЕП Давид Сасоли и председателят на
германския Бундестаг Волфганг Шойбле ще се обърнат
към пленарната зала, за да отбележат падането на
Берлинската стена през 1989 г.  
 
Пленарната сесия ще бъде открита с  изявление на председателя на Европейския
парламент Давид Сасоли, последвано от реч на председателя на германския парламент
Волфганг Шойбле, за отбелязване на падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989
г.  Стената  изолира  Западен  Берлин  от  заобикалящата  го  Източна  Германия,
включително  Източен  Берлин,  за  28  години.
 
Тържественото  заседание  ще  приключи  със  серия  от  изказвания  от  името  на
политическите  групи.
 
Преди изявленията ще има музикално изпълнение на Лиав Кербел от школата „Musica
Mundi“ и прожекция на исторически кадри от падането на Берлинската стена.
 
Прочетете изказването на председателя на ЕП Давид Сасоли по случай падането на
Берлинската стена.
 
* * *
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2019/2827(RSP) 
 
Дебат: сряда, 13 ноември
 
Процедура: тържествено заседание 
 
Допълнителна информация
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
Сасоли: падането на Берлинската стена ни направи по-добри и по-силни
Бърз преглед
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/ep-newsroom/pageContent-area/newsroom/sassoli-the-fall-of-the-belin-wall-has-made-us-better-and-stronger
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk
http://www.europarl.europa.eu/the-president/home/ep-newsroom/pageContent-area/newsroom/sassoli-the-fall-of-the-belin-wall-has-made-us-better-and-stronger
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)642279
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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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Как да се борим с насилието над журналисти
 
След Международния ден за прекратяване на
безнаказаността на престъпленията срещу журналисти
на 2 ноември, евродепутатите ще обсъдят как да ги
защитят в сряда следобед. 
 
Според ООН, над 1 000 журналисти са били убити заради съобщаване на новини или
предоставяне на информация на обществеността през последните дванадесет години.
През 2013 г.  Общото събрание на ООН обяви 2 ноември за „Международен ден за
прекратяване на безнаказаността на престъпленията срещу журналисти“.
 
Очаква  се  дискусията  в  пленарна  зала  в  Брюксел  в  сряда  да  направи  оценка  на
постиженията  към  този  момент  по  отношение  борбата  срещу  културата  на
безнаказаност в целия свят и бъдещите мерки за предотвратяване на престъпленията
срещу журналисти.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 13 ноември
 
Процедура: дебат 
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
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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https://www.un.org/en/events/journalists/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Дебат относно турските сондажни дейности в
Източното Средиземноморие 
 
Евродепутатите ще обсъдят последните развития,
свързани с експлоатирането на въглеводородните
ресурси в изключителната икономическа зона на
Кипър, в сряда следобед. 
 
Нараства напрежението сред Източно Средиземноморските държави във връзка със
сондажите в открито море от страна на Турция в изключителната икономическа зона на
Кипър.
 
Кипърските власти вече са предоставили право на проучване на италиански и френски
компании, но Турция се противопоставя на правата на Кипър и извършва сондажни
дейности  в  района,  с  твърдението,  че  те  се  извършват  в  границите  на  нейния
континентален шелф. Турция не признава Конвенцията на ООН по морско право, която
дава права на Кипър в рамките на неговата изключителна икономическа зона.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 13 ноември 
 
Процедура: изявление 
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

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

Пленарни сесии

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

6 I 10

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Ситуацията на мигрантите на гръцките
острови 
 
С приближаването на зимата, евродепутатите ще
обсъдят ситуацията на блокираните мигранти на
гръцките острови и в Босна, в дебат със Съвета и
Комисията в четвъртък.
 
 
По данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН, все още има близо 30 000
мигранти и бежанци на островите в Егейско море. Въпреки факта, че има значително
по-малко  пристигащи  и  гръцките  власти  полагат  усилия  за  облекчаване  на
напрежението в „горещите точки“, лагери като този в Мориа (Лесбос) са постоянно
пренаселени.
 
Много евродепутати се опасяват, че и без това вече тежките условия в лагерите за
бежанци ще продължат да се влошават с влошаването на времето. Очаква се те да
призоват държавите членки на ЕС да покажат солидарност с Гърция и да предложат
места за преместване на блокираните лица търсещи убежище.
 
Лица търсещи убежище на границата между Хърватия и Босна
 
Преди да обсъдят ситуацията в Гърция, евродепутатите ще се обърнат към Комисията
и Съвета относно случващото се в Босна, и по-точно в лагерите за бежанци в Бихач,
където хиляди лица търсещи убежище са задържани в препълнени лагери, след като са
били експулсирани или не са били допуснати в територията на ЕС от хърватската
полиция
 
Очаква се евродепутатите да призоват Европейската комисия да разгледа подробно
обвиненията  за  насилие  от  страна  на  полицията  и  да  гарантира,  че  бежанците
получават  адекватна  хумантитарна  помощ.
 
* * *
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: четвъртък, 14 ноември 
 
Процедура: изявленията на Съвета и на Комисията (без резолюция)
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https://data2.unhcr.org/es/documents/details/71692


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурно досие: ситуацията в Гърция
Процедурно досие: ситуацията на мигрантите в Босна
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Estefanía 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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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2898(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2900(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk


Честване на Конвенцията за правата на
детето 
 
В навечерието на 30-та годишнина на Конвенцията на
ООН за правата на детето, евродепутатите ще обсъдят
новите предизвикателства  децата и младежите в
днешно време. 
 
Очаква  се  дебатът  в  пленарна  зала  в  Брюксел  в  сряда  следобед  да  отбележи
напредъка от последните три десетилетия за насърчаването на правата на децата в
целия свят. Той ще приключи с приемането на резолюция, която ще бъде гласувана на
сесията в Страсбург в края на месеца.
 
Конференция на ЕП на високо равнище на 20 ноември
 
Европейският  парламент  ще  организира  конференция  на  високо  равнище  на  20
ноември,  за  да  отбележи  годишнината  на  същия  ден.
 
Тя ще бъде открита от Нейно величество кралицата на белгийците, от председателя на
Европейския парламент Давид Сасоли и от новоизбрания председател на Европейската
комисия  Урсула  фон  дер  Лайен  (очаква  се  потвърждение).  Вижте  проекта  на
програмата.
 
Ако имате желание да присъстване на конференцията, трябва да се регистрирате.
Пълнолетни лица могат да се регистрират тук и непълнолетни на този адрес.
 
Бързи факти
 
Конвенцията на ООН за правата на детето е най-широко ратифицираният договор в
областта на права на човека в историята.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 13 ноември 
 
Гласуване: втора пленарна сесия през ноември в Страсбург 
 
ПРоцедура:  изявленията  на  Съвета  и  на  Комисията  (последвана  от
незаконодателна  резолюция)
 
Допълнителна информация
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191104IPR65726/celebrating-30-years-of-the-convention-on-the-rights-of-the-child
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLC-CHILD-RIGHTS-2019
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLC-CHILD-RIGHTS-2019-M
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/child-rights-convention
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk


Обратна връзка 
 
 
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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