
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент на 25
28 ноември  2019 г., Страсбург
 
Избор на Европейската комисия 2019-2024 г.  
След представянето на екипа и програмата на новоизбрания председател фон
дер Лайен в сряда сутринта, евродепутатите ще гласуват относно колегиума на
членовете на Комисията. 
 
 
Парламентът ще настоява за климатична неутралност до 2050 г.  
Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) и извънредната
ситуация в областта на климата и околната среда ще бъдат обсъдени в
понеделник, 
 
 
Церемония на наградата „ЛУКС“ за 2019 г.  
Председателят на ЕП Давид Сасоли ще обяви носителя на наградата „ЛУКС“ за
2019 г. по обед в сряда в пленарната зала в Страсбург, в присъствието на
филмовите режисьори. 
 
 
Олег Сенцов ще получи своята награда „Сахаров“  
Парламентът ще организира церемония по награждаване на 26 ноември на
миналогодишния лауреат на наградата „Сахаров“ Олег Сенцов, който наскоро
бе освободен от затвор в Русия. 
 
 
Спрете насилието срещу жените: присъединяването на ЕС към
Истанбулската конвенция  
Евродепутатите ще обсъдят Истанбулската конвенция и други мерки за борба
срещу основаното на пола насилие, в понеделник следобед, и ще гласуват
резолюция в четвъртък. 
 
 
Правата на детето в глобалния и дигитален свят  
След 30-тата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето,
евродепутатите ще направят оценка на новите предизвикателства, пред които
са изправени в днешно време децата и младежите.  
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2019-11-25

 
 
Информационен бюлетин - 25-28 ноември - 2019  г. -
Пленарна сесия – Страсбург
 

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

Пленарни сесии

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

2 I 14

http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2019-11-25
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


Избор на Европейската комисия 2019-2024 г. 
 
След представянето на екипа и програмата на
новоизбрания председател фон дер Лайен в сряда
сутринта, евродепутатите ще гласуват относно
колегиума на членовете на Комисията. 
 
Председателският съвет на Европейския парламент (т.е. председателят Давид Сасоли
и лидерите на политическите групи) обяви в четвъртък, 21 ноември, процедурата на
изслушвания на кандидатите за членове на Комисията за завършена.
 
Публичните изслушвания на кандидатите за комисари в парламентарните комисии,
които определят дали те са подходящи за поста, се проведоха в периода 30 септември
– 8 октомври, и на 14 ноември за тримата заменени кандидати.
 
Парламентът ще одобри (или отхвърли) целия списък с кандидатите предложени от
новоизбрания председател на Комисията и Съвета на ЕС, с обикновено мнозинство
чрез поименно гласуване в сряда от 13.00 ч. българско време. Гласуването ще започне
след представянето на екипа и програмата на новоизбрания председател на Комисията
Урсула фон дер Лайен и дебата с евродепутатите.
 
Ако бъде избрана, новата Европейска комисия ще поеме официално функциите си на 1
декември 2019 г.
 
* * *
 
 
 
Процедурен код: презентация 2019/2801(RSP), гласуване2019/2109(INS)
 
Дебат: сряда, 27 ноември
 
Гласуване: сряда, 27 ноември
 
Процедура: гласуване на Европейска комисия
 
Пресконференция: сряда, 27 ноември от 14.30 до 15.30 ч. българско време, с Давид
Сасоли (председател на ЕП) и с Урсула фон дер Лайен (новоизбрания председател на
ЕК)
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitucDvhvblAhVDJFAKHcR7Ai4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Ffiles%2Fpolitical-guidelines-next-commission_en.pdf&usg=AOvVaw2OKjyG_VINutGTPCgG6LbG
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Изслушвания на кандидатите за комисари - уебстраница
Процедурно досие (презентация)
Процедурно досие (гласуване)
Проучване на ЕП: „Парламентарен контрол върху Европейската комисия: прилагане на
разпоредбите на Договора“
Проучване на ЕП: Комисията като „служебна администрация“
Правилник за дейността на Европейския парламент - правило 125 Избор на Комисията
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
Мултимедиен пакет - Изслушвания на кандидатите за комисари

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

Delphine COLARD
Acting Head of Spokesperson’s Unit and Deputy spokesperson

(+32) 2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881  64123 (STR)
(+32) 498 98 35 50
delphine.colard@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/hearings2019/commission-hearings-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_EN.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk


Парламентът ще настоява за климатична
неутралност до 2050 г. 
 
Конференцията на ООН по изменението на климата
(COP25) и извънредната ситуация в областта на
климата и околната среда ще бъдат обсъдени в
понеделник, 
 
като се очаква евродепутатите да гласуват по двата въпроса отделно в четвъртък.
 
Преди Конференцията на ООН по изменението на климата (COP25) в Мадрид от 2 до 13
декември, евродепутатите ще обсъдят в понеделник резолюция призоваваща ЕС да
представи своята стратегия за достигане на нетна климатична неутралност до 2025 г.
Това би гарантирало, че ЕС остава световен лидер в борбата срещу климатичните
изменения.
 
Отделен дебат в понеделник ще обърне внимание на настоящата криза свързана с
климата, като Парламентът ще разгледа предложение относно извънредната ситуация
в областта на климата и околната среда. Парламентът ще гласува по двете отделни
резолюции в четвъртък.
 
Проектът на резолюцията призовава Европейският зелен курс, обявен от новоизбрания
председател  на  Европейската  комисия  фон  дер  Лайен,  да  включи  целта  от  55%
намаление на емисии до 2030 г.,  за  да може да достигне целта си  за  климатична
неутралност  до 2050 г.
 
Делегация от Европейския парламент ще присъства на конференцията на COP25 от 9
до 14 декември в Мадрид.
 
 
 
* * *
 
Процедурен код: 2019/2712(RSP) 2013/0074(COD)
 
Дебат: понеделник, 25 ноември
 
Гласуване: четвъртък, 28 ноември
 
Процедура: резолюция
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурно досие
Уебсайт на ООН за COP25

Прессъобщение относно гласуването в комисия  (06.11.2019)
Проучване на ЕП относно COP25
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


Церемония на наградата „ЛУКС“ за 2019 г. 
 
Председателят на ЕП Давид Сасоли ще обяви носителя
на наградата „ЛУКС“ за 2019 г. по обед в сряда в
пленарната зала в Страсбург, в присъствието на
филмовите режисьори. 
 
Трите  филма  финалисти  за  2019  г.  са  „Нерешеният  случай  Хамаршьолд“
(Дания/Норвегия/Швеция/Белгия)  на  Мадс  Брюгер,  „Господ съществува,  името  й  е
Петруния“  (Северна  Македония/Белгия/Словения/Хърватия/Франция)  на  Теона
Митевска  и  „Кралството“  (Испания/Франция)  на  Родриго  Сорогойнен.
 
Парламентът осигурява субтитри на трите филма финалисти на всички 24 официални
езика на ЕС и изготвя копие за цифрово кино (DCP) за всяка държава.
 
Филмът победител ще бъде адаптиран за лицата с увредено зрение или увреден слух, и
ще получи допълнителна рекламна подкрепа. Носителят на наградата „ЛУКС“ за 2019
се избира от евродепутатите.
 
Пресконференция със зам.-председателя Клара Добрев (С&Д, Унгария), с председателя
на комисията по култура Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия) и с режисьорите на трите
филма е планирана за 16.30 ч. българско време в сряда, 27 ноември.
 
Наградата „ЛУКС“ е посветена на популяризирането на европейското кино посредством
подкрепата за разпространението на европейски продукции и предизвикването на
дискусия на европейско равнище по важни политически и социални теми. Първата
награда е връчена през 2007 г.
 
* * *
 
 
 
Церемония: сряда, 27 ноември, 14.00 ч. българско време
 
Процедура: церемония по награждаване
 
Пресконференция: сряда, 27 ноември от 16.30 българско време
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https://luxprize.eu/home


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Официална страница на наградата „ЛУКС“

Прессъобщение: Филмови дни „ЛУКС“ на ЕП в България
„Нерешеният случай Хамаршьолд“ (Дания/Норвегия/Швеция/Белгия) на Мадс Брюгер
„Господ съществува, името й е Петруния“ (Северна
Македония/Белгия/Словения/Хърватия/Франция) на Теона Митевска
„Кралството“ (Испяния/Франция) на Родриго Сорогойнен
Мултимедиен пакет

Cornelia GUSA
Press Officer

(+32) 2 28 32601 (BXL)
(+33) 3 881 73784 (STR)
cornelia.gusa@europarl.europa.eu
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http://luxprize.eu/home
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%E2%80%9E%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%E2%80%9C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%E2%80%9E%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%E2%80%9C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Олег Сенцов ще получи своята награда
„Сахаров“ 
 
Парламентът ще организира церемония по
награждаване на 26 ноември на миналогодишния
лауреат на наградата „Сахаров“ Олег Сенцов, който
наскоро бе освободен от затвор в Русия. 
 
Украинският  режисьор  Олег  Сенцов  бе  миналогодишният  лауреат  на  наградата
„Сахаров“.  До неотдавна той излежаваше 20-годишна присъда в затвор в Русия за
„подготовка на терористични действия“ срещу руското де факто управление в Крим.
Той бе освободен на 7 септември при размяна на затворници между Русия и Украйна.
 
Церемонията по награждаване в пленарната зала в Страсбург, на която ще присъства г-
н Сенцов, ще се състои във вторник 26 ноември от 13.00 ч. до 13.30 българско време.
 
Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта се присъжда всяка година от Европейския
парламент. Основана е през 1988 г. за отдаване на почит на личности и организации,
защитаващи правата на човека и основните свободи. 
 
Церемония: вторник, 26 ноември
 
Пресконференция: вторник, 26 ноември от 13.45 - 14.45 българско време с Олег Сенцов
и председателя на ЕП Давид Сасоли
 
Допълнителна информация

Обръщение на председателя на ЕП Сасоли относно освобождаването на лауреата на
наградата „Сахаров“ Олег Сенцов (07.09.2019)
Уебсайт на наградата „Сахаров“ за свободата на мисълта
Награда „Сахаров“ за 2018 г.
Мултимедиен пакет: Награда „Сахаров“ за 2018 г.
Предишни лауреати
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/naghradata-sakharov-za-2018-gh
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/laureates/since-2010.html


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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Спрете насилието срещу жените:
присъединяването на ЕС към Истанбулската
конвенция 
 
Евродепутатите ще обсъдят Истанбулската конвенция
и други мерки за борба срещу основаното на пола
насилие, в понеделник следобед, и ще гласуват
резолюция в четвъртък. 
 
В понеделник, 25 ноември, Международният ден за премахване на насилието срещу
жените, евродепутатите ще проведат пленарен дебат относно присъединяването на ЕС
към Истанбулската конвенция. Очаква се те да призоват държавите членки, които още
не са ратифицирали Конвенцията, да го направят незабавно и да предприемат всички
необходими законодателни и политически мерки за спирането на насилието срещу
жените и момичетата. Дебатът ще приключи с резолюция, която ще бъде гласувана в
четвъртък.
 
За да отбележи този международен ден,  в понеделник Европейският парламент в
Страсбург ще бъде осветен в оранжево.
 
Бързи факти
 
Конвенцията  на  Съвета  на  Европа  за  превенция  и  борба  с  насилието  над  жени и
домашното  насилие,  известна  също  като  Истанбулската  конвенция,  е  първият
международен правно обвързващ инструмент по въпроса. Той установява всеобхватна
рамка от  мерки  за  предотвратяване  на  такова  насилие,  оказване  на  подкрепа  за
жертвите  и  наказване  на  извършителите.
 
Въпреки, че ЕС подписа Конвенцията на 13 юни 2017 г, седем държави членки още не
са я ратифицирали: България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и Обединеното
кралство.
 
* * *
 
 
 
Процедурен код: 2019/2855(RSP)
 
Дебат: понеделник, 25 ноември
 
Гласуване: четвъртък, 28 ноември
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


Процедура: незаконодателна резолюция
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Резолюция на ЕП от 12 септември 2017 г относно Присъединяването на ЕС към
Истанбулската конвенция
Проучване на ЕП: насилие срещу жени в ЕС - актуално състояние (02.09.2019)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk


Правата на детето в глобалния и дигитален
свят 
 
След 30-тата годишнина от Конвенцията на ООН за
правата на детето, евродепутатите ще направят оценка
на новите предизвикателства, пред които са изправени
в днешно време децата и младежите.  
 
Евродепутатите се очаква да гласуват резолюцията във вторник, с което ще приключи
пленарният дебат от 13 ноември относно правата на детето.
 
Европейският парламент също организира конференция на високо равнище на 20
ноември относно Конвенцията на ООН за правата на детето, в която участва Нейно
величество кралицата на белгийците.
 
Конвенцията на ООН за правата на детето е най-широко ратифицираният договор в
областта на права на човека в историята.
 
* * *
 
Дебат: сряда, 13 ноември
 
Гласуване: вторник, 26 ноември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация
Актуален преглед: 30 годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето
Бърз поглед:  принос на ЕС за борбата срещу детската бедност
Проучване на ЕП:  правата не детето и целите в области на устойчивото развитие -
приоритет на външната дейност на ЕС
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.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.unicef.org/child-rights-convention
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk
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