
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
на Европейския парламент, 15
18 юли 2019 г., Страсбург 
 
Парламентът ще гласува относно номинацията на Урсула фон
дер Лайен за председател на Комисията 
Урсула фон дер Лайен ще бъде председател на Комисията за пет години, ако
бъде избрана от евродепутатите във вторник от 19.00 ч. българско време. 
 
 
Евродепутатите ще обсъдят хуманитарната помощ в
Средиземно море  
Действията на неправителствените организации в Средиземно море и
разминаващите се позиции на държавите членки ще бъдат тема на дебат в
сряда със Съвета и Комисията. 
 
 
Парламентът се очаква да гласува относно двама кандидати за
членове на Комисията 
Във вторник Съветът на председателите на комисии  ще организира
изслушвания с Кадри Симсон от Естония и Йоан Мирча Пашку от Румъния. 
 
 
Състав на междупарламентарните делегации на ЕП  
Евродепутатите ще гласуват относно броя на евродепутатите в отделните
междупарламентарни делегации в сряда от 13.00 ч. българско време, като
назначенията ще бъдат обявени в 20.00 ч. 
 
 
Евродепутатите ще направят преглед на резултатите от
Румънското председателство на Съвета на ЕС  
Евродепутатите ще обсъдят постиженията на Румънското председателство на
Съвета на ЕС във вторник от 16.00 ч., след изявления от министър-
председателя Виорика Дънчила и Комисията.
 
 
Дебат относно приоритетите на Финландското председателство  
Евродепутатите ще обсъдят приоритетите на встъпващото Финландско
председателство с министър-председателя Анти Рине и Комисията в сряда. 
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2019-07-15

 
 
Информационен бюлетин за пленарната сесия на
Европейския парламент, 15 - 18 юли 2019 г., Страсбург 
 

Обратна връзка 
 
 

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)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg
http://europarltv.europa.eu/bg/home.aspx
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0
http://www.europarl.europa.eu/rss/bg/audio-podcasts.html


Парламентът ще гласува относно
номинацията на Урсула фон дер Лайен за
председател на Комисията
 
Урсула фон дер Лайен ще бъде председател на
Комисията за пет години, ако бъде избрана от
евродепутатите във вторник от 19.00 ч. българско
време. 
 
Във вторник от 10.00 ч. българско време, тя ще направи изявление в пленарната зала,
като се очаква да представи своята визия и планове като председател на Комисията.
Обръщението ще бъде последвано от дебат с евродепутатите, който ще продължи до
13.30 ч. българско време.
 
Г-жа фон дер Лайен, министър на отбраната на Германия от 2013 г., бе номинирана от
Европейския съвет за кандидат за председател на Европейската комисия на 2 юли. Тя
сега се нуждае от подкрепата на абсолютно мнозинство (50% плюс 1) от съставните
членове на Парламента, за да стане първата жена заела този пост.
 
Дебат: вторник, 16 юли от 10.00 ч. българско време 
 
Гласуване: вторник, 16 юли от 19.00 ч. българско време
 
Процедура: Избор на председател на Европейската комисия 
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Правилник за дейността
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://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-124_BG.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Евродепутатите ще обсъдят хуманитарната
помощ в Средиземно море 
 
Действията на неправителствените организации в
Средиземно море и разминаващите се позиции на
държавите членки ще бъдат тема на дебат в сряда със
Съвета и Комисията. 
 
Въпреки значителния спад в общите стойности, мигранти и хора търсещи убежище
продължават да правят опити да влязат в Европа през Средиземно море. Към този
момент, 682 души са загинали или изчезнали тази година, според Международната
организация по миграция (МОМ). Последното корабокрушение беше на 3 юли, когато 83
души се удавиха край бреговете на Тунис, вторият най-смъртоносен инцидент по рода
си за 2019 г.
 
Няколко  дни  преди  това,  Карола  Ракете,  капитан  на  кораба  „Sea  Watch  3“,  беше
арестувана в  Италия след акостиране в  Лампедуза,  без  да получи разрешение от
местните власти за слизането от  кораба на повече от  40 души,  спасени в  морето.
 
Същевременно в Либия, хиляди мигранти в центрове за задържане са изложени на
рискове, най-вече край столицата. Миналата седмица повече от 60 души загинаха при
въздушни удари над центъра на Таджура.
 
Дебат: сряда, 17 юли, 16.00 ч. българско време 
 
Процедура: Изявления на Съвета и Комисията, без резолюция
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 283 13 24 (BXL)
(+33) 3 8817 3661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-may-arrivals-in-europe-at-level-similar-to-previous-month-Kwih8M
https://migration.iom.int/europe?type=missing
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Парламентът се очаква да гласува относно
двама кандидати за членове на Комисията
 
Във вторник Съветът на председателите на комисии
ще организира изслушвания с Кадри Симсон от
Естония и Йоан Мирча Пашку от Румъния. 
 
Г-н Пашку и г-жа Симсон се очаква да заместят бившите членове на Комисията Корина
Крецу и заместник-председателя Андрус Ансип, които напуснаха сегашния състав на
Комисията, за да заемат местата си в Европейския парламент.
 
Гласуването  в  пленарната  зала  се  очаква  да  бъде  в  четвъртък,  след  като
Председателският съвет (председателят Сасоли и лидерите на политическите групи)
обявят изслушванията за приключени.
 
Изслушване: вторник, 16 юли , 16-00 - 19.00 ч. българско време 
 
Гласуване: четвъртък, 18 юли, 12.00 ч. българско време 
 
Обратна връзка 
 
 
Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74007 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu

Jaan SOONE
Press Officer

(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+33) 3 8817 3473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
jaan.soone@europarl.europa.eu
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Състав на междупарламентарните делегации
на ЕП 
 
Евродепутатите ще гласуват относно броя на
евродепутатите в отделните междупарламентарни
делегации в сряда от 13.00 ч. българско време, като
назначенията ще бъдат обявени в 20.00 ч. 
 
Междупарламентарните делегации на Европейския парламент поддържат връзки и
разменят информация с представители от други страни, региони и организации с цел
насърчаване на основните ценности на ЕС: свобода, демокрация, зачитане на правата
на човека и основните свободи, както и върховенството на закона.
 
Въз  основа  на  предложенията  от  Председателския  съвет  (председателя  на  ЕП и
лидерите на политическите групи), евродепутатите гласуват относно вида и числения
състав на междупарламентарните делегации. Политическите групи и независимите
членове номинират кандидатите, като се гарантира справедливото представителство
на държавите членки, на политическите възгледи и на половете.
 
Гласуване: сряда, 17 юли от 13.00 ч. 
 
Назначения: сряда, 17 юли от 20.00 ч. 
 
Процедура: състав на междупарламентарните делегации, 2019/2719(RSO)
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Страница на делегациите на ЕП
Процедурно досие
Правилник за дейността

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://www.europarl.europa.eu/delegations/bg/about/types-of-delegations
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2719(RSO)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-223+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES


Евродепутатите ще направят преглед на
резултатите от Румънското председателство
на Съвета на ЕС 
 
Евродепутатите ще обсъдят постиженията на
Румънското председателство на Съвета на ЕС във
вторник от 16.00 ч., след изявления от министър-
председателя Виорика Дънчила и Комисията.
 
Румънското председателство на Съвета на ЕС беше фокусирано върху кохезията и
общите ценности, сигурността и засилването на ролята на ЕС като глобален играч.
Изборите за Европейски парламент се състояха между 23 и 26 май, един месец преди
началото на ротационното представителство на Финландия.
 
Процедура: изявленията на Съвета и на Комисията (без резолюция)
 
Дебат: вторник, 16 юли 
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Уебсайт на Румънското председателство
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

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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https://www.romania2019.eu/home/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/romanian-presidency_9902_pk


Дебат относно приоритетите на Финландското
председателство 
 
Евродепутатите ще обсъдят приоритетите на
встъпващото Финландско председателство с
министър-председателя Анти Рине и Комисията в
сряда. 
 
В сряда, в 11.00 ч. българско време, министър-председателят Анти Рине ще представи
приоритетите на Финландското председателство на Съвета на ЕС: общи ценности и
върховенство на закона, конкурентоспособност и социално приобщаване, водеща роля
в борбата с изменението на климата и всеобхватна сигурност.
 
Финландия пое ротационното председателство на Съвета на ЕС от Румъния на 1 юли.
 
Дебат: сряда, 17 юли
 
Процедура: изявленията на Съвета и на Комисията (без резолюция)
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Уебсайт на Финландското председателство
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Iina LIETZÉN
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 470 88 39 10
iina.lietzen@europarl.europa.eu
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https://eu2019.fi/en/frontpage
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/finnish-presidency_12603_pk

