
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
13-16 януари 2020  – Страсбург
 
Подновете Вашия абонамент за получаване на новини 
. 
 
 
Конференция за бъдещето на Европа: гражданите трябва да
имат думата по отношение реформирането на ЕС 
Парламентът ще инициира подход „отдолу нагоре“ за определянето на
бъдещето на Европа заедно с граждани от различни социални групи и възрасти.
 
 
 
Как да проработи Европейският зелен пакт:
евродепутатите обсъждат финансирането му с Комисията 
Преди да гласуват относно Европейския зелен парк във вторник,
евродепутатите първо ще обсъдят законодателни предложения за подпомагане
на общностите в ЕС за успеха на прехода
 
 
Запазване на биологичното разнообразие: Парламентът
призовава за задължителни цели  
Очаква се ЕП да заяви, че конференцията на ООН за биологичното
разнообразие (COP 15) трябва да постигне съгласие по правно обвързващи
цели, подобни на тези от Парижкото споразумение
 
 
Унгария и Полша: Парламентът ще направи оценка на
процедурата по чл. 7 
ЕП ще направи оценка на напредъка от страна на Съвета в определянето на
това дали принципите на правовата държава са застрашени в Унгария и Полша.
Резолюцията ще бъде гласувана в четвъртък.
 
 
Брекзит: Парламентът предупреждава относно правата на
гражданите  
В резолюцията, която ще бъде гласувана в сряда, евродепутатите ще изразят
безпокойството си относно начина, по който Обединеното кралство и
правителствата на ЕС27 
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Парламентът ще обсъди извънредната ситуация с горските
пожари в Австралия 
В понеделник евродепутатите ще обсъдят настоящата ситуация с пожарите в
Австралия, както и други екстремни метеорологични събития в резултат на
изменението на климата. 
 
 
Преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете
в ЕС 
Евродепутатите ще обсъдят в понеделник начините за преодоляване на
разликата в заплащането на жените и мъжете и се очаква да настояват
Комисията незабавно да предложи правно обвързващи мерки
 
 
Необходими са спешни действия за справяне с проблема с
бездомните хора в Европа  
Членовете на Парламента ще настояват Европейската комисия и държавите
членки да превърнат борбата срещу бездомността в основен приоритет.
 
 
Призив за въвеждане на общо зарядно устройство за всички
мобилни телефони  
С цел намаляване на електронните отпадъци и улесняването на живота на
потребителите, евродепутатите искат правно обвързващи мерки за зарядни
устройства, 
 
 
Иран/Ирак: евродепутатите ще обсъдят ескалиращото
напрежение в Близкия изток  
Във вторник следобед евродепутатите ще обсъдят последиците от последната
конфронтация между САЩ и Иран, заедно с Върховния представител на ЕС по
въпросите на външните работи Жозеп Борел. 
 
 
Други теми от дневния ред 
Други теми от дневния ред
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-01-13
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-01-13


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/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


Подновете Вашия абонамент за получаване
на новини
В случай,  че  не  се  абонирате  чрез  страницата  Услуги  за  абониране за  новини от
Европейския парламент,  няма да получавате никакви прессъобщения (нито  друга
информация) по време на пленарната сесия от нас. В случай, че вече сте го направили,
може да пренебрегнете това съобщение. 
 
. 
 
 
. 
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https://epspfo.europarl.europa.eu/epspfo/bg
https://epspfo.europarl.europa.eu/epspfo/bg


Конференция за бъдещето на Европа:
гражданите трябва да имат думата по
отношение реформирането на ЕС
 
Парламентът ще инициира подход „отдолу нагоре“ за
определянето на бъдещето на Европа заедно с
граждани от различни социални групи и възрасти. 
 
След дебата с председателя на Съвета Шарл Мишел и председателя на Комисията
Урсула фон дер Лайен в сряда сутринта, Парламентът ще гласува относно резолюция,
която представя визията за предстоящата Конференция за бъдещето на Европа.
 
Евродепутатите искат мненията на гражданите да бъдат в центъра на дебата относно
справянето с вътрешните и външни предизвикателства, които не са били предвидени
при приемането на Лисабонския договор.
 
Парламентът,  Съветът и Комисията трябва да предоставят спонсорство на високо
равнище  с  цел  гарантирането  на  сериозна  ангажираност  и  последващи  мерки  по
отношение  резултатите  от  конференцията.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 15 януари
 
Гласуване: сряда, 15 януари
 
Допълнителна информация
Проучване на ЕП: подготовка за конференцията за бъдещето на Европа
Предложения на парламентарната комисия по конституционни въпроси
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Обратна връзка 
 
 
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 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
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Как да проработи Европейският зелен пакт:
евродепутатите обсъждат финансирането му
с Комисията
 
Преди да гласуват относно Европейския зелен парк
във вторник, евродепутатите първо ще обсъдят
законодателни предложения за подпомагане на
общностите в ЕС за успеха на прехода
 
 към ниско въглеродни производителни методи.
 
Европейската комисия ще представи дългоочакваното законодателно предложение
относно „Механизъм и фонд за справедлив преход“ във вторник от 16.00 ч. българско
време, последвано от дебат.
 
 
 
За да приключи пленарния дебат с председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен
относно целия пакет за Зеления пакт, евродепутатите ще гласуват в сряда резолюция,
очертаваща възгледите на Парламента.
 
 
 
Очаква се текстът да подкрепи целите за постигане на климатична неутралност до
2050 г. и да повтори призивите на Парламента за преразглеждане на целите на ЕС за
2030 г. за намаляване на емисиите, преди Рамковата конвенция на ООН по изменение
на климата през 2020 г. в Глазгоу.
 
 
 
Парламентът вече подчерта, че ЕС трябва да намали емисиите си с 55% до 2030 г., за
да стане климатично неутрален до 2050 г.,  както и спешно да приеме амбициозен
дългосрочен бюджет за периода 2021-2027 г., който да позволи бързото въвеждане на
политиките.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 11 декември 
 
Гласуване: сряда, 15 януари 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191007IPR63549/delaying-long-term-eu-investment-plan-would-harm-citizens-and-businesses


Процедура: незаконодателна резолюция
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Прессъобщение: Нова зелена стратегия за Европа: Първи реакции от евродепутатите
(11.12.2019)
Прессъобщение: Европейският парламент обявява извънредна ситуация в областта на
климата
Прессъобщение: Европейските граждани поставят изменението на климата като
основен приоритет за ЕП
Европейски зелен пакт (съобщение на Комисията)
Проучване на ЕП - Европейски зелен пакт

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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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR68087/green-deal-for-europe-first-reactions-from-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/the-european-parliament-declares-climate-emergency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191129IPR67710/climate-change-should-be-parliament-s-first-priority-according-to-citizens
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205


Запазване на биологичното разнообразие:
Парламентът призовава за задължителни
цели 
 
Очаква се ЕП да заяви, че конференцията на ООН за
биологичното разнообразие (COP 15) трябва да
постигне съгласие по правно обвързващи цели,
подобни на тези от Парижкото споразумение
 
относно климатичните изменения.
 
Конференцията на ООН за биологичното разнообразие през 2020 г. (COP 15) трябва да
помогне  за  спирането  на  настоящия  темп  на  загуба  на  биологично  разнообразие,
заявява  проектът  на  резолюция.
 
Текстът призовава ЕС да играе водеща роля, като например гарантира, че 30% от
територията на ЕС се състои от природни райони до 2030 г. и като включи целите за
биологично разнообразие във всички политики на ЕС. Евродепутатите също искат поне
10% от дългосрочния бюджет на ЕС да бъде използван в подкрепа на подобряването на
биологичното разнообразие.
 
Бързи факти 
 
Парламентът  последователно  отдава  приориретно  значение  на  биологичното
разнообразие и многократно сигнализира за неговата продължаваща и безпрецедентна
загуба.
 
Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие влезе в сила на 29 декември 1993
г.. Делегация от Европейския парламент ще присъства на нейната 15-а среща в Кунмин,
Китай, от 19 октомври до 1 ноември 2020 г.
 
COP 15  се  очаква  да  приеме глобалната  рамка  за  биологичното  разнообразие  за
периода след 2020 г.,  която ще определи курса за  биологичното разнообразие за
следващите 10  години и  след това.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 15 януари 
 
Гласуване: четвъртък, 16 януари
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https://www.cbd.int/


Процедура: незаконодателна резолюция
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Прессъобщение след гласуването в Комисия (03.12.2019)
Уебсайт на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие
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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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
https://www.cbd.int/
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home


Унгария и Полша: Парламентът ще направи
оценка на процедурата по чл. 7
 
ЕП ще направи оценка на напредъка от страна на
Съвета в определянето на това дали принципите на
правовата държава са застрашени в Унгария и Полша.
Резолюцията ще бъде гласувана в четвъртък.
 
През септември 2018 г., Парламентът призова за действие от страна на Съвета на ЕС
за предотвратяване на извършването на нарушение на основополагащите ценности на
ЕС в Унгария. Основните опасения на евродепутатите бяха свързани с независимостта
на съдебната система, свободата на изразяване, корупцията, правата на малцинствата,
както и ситуацията с мигрантите и търсещите убежище лица.
 
В случая с Полша, Европейската комисията поиска действие от страна на ЕС през
декември 2017 г. предвид констатираните заплахи за независимостта на съдебната
система. В резолюция приета през март 2018 г., Европейския парламент се съгласи с
Комисията относно риска, който съществува за правовата държава в Полша.
 
Министрите на ЕС са организирали две изслушвания с унгарското правителство, през
септември 2019 г.  и декември 2019 г.  Евродепутатите нееднократно са изразявали
недоволство от това, че не са формално включени в тези дискусии. Полските власти са
се защитавали пред Съвета на ЕС три пъти, между юни и декември 2018 г.
 
На по-късен етап, Европейският съвет може да реши, с единодушие и с одобрението на
Парламента,  че  има сериозно и  системно нарушение на  принципите на  правовата
държава, демокрацията и основните права. Това може в бъдеще да доведе до санкции,
като суспендирането на правото на глас в Съвета.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 15 януари
 
Гласуване: четвъртък, 16 януари
 
Процедура: изявление на Съвета и на Комисията, с резолюция
 
Допълнителна информация
Проучване на ЕП: Защита на правовата държава в ЕС: съществуващи механизми и
възможни подобрения (6.11.2019)
Инфографика: Върховенство на закона: как работи член 7 на Договора за ЕС
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180906IPR12104/pravovata-drzhava-v-unghariia-parlamentt-prizovava-za-deystviia-ot-strana-na-es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191209IPR68616/rule-of-law-meps-met-with-council-presidency-before-hungary-hearing
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/vrkhovenstvo-na-zakona-kak-raboti-chlen-7-na-doghovora-za-esc
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Обратна връзка 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

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

Пленарни сесии
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Брекзит: Парламентът предупреждава
относно правата на гражданите 
 
В резолюцията, която ще бъде гласувана в сряда,
евродепутатите ще изразят безпокойството си относно
начина, по който Обединеното кралство и
правителствата на ЕС27 
 
ще защитят правата на гражданите след Брекзит.
 
Европейският  парламент  ще обсъди и  гласува  относно  резолюция,  която  поставя
редица въпроси, с които гражданите (граждани на ЕС, които пребивават в Обединеното
кралство, и граждани на ОК, пребиваващи в ЕС) могат да се сблъскат в случай на
оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.
 
 
 
Проектът  на  резолюцията  подчертава,  че  споразумението  за  оттегляне  съдържа
справедливи и балансирани разпоредби, които защитават правата на гражданите по
време и след преходния период. Евродепутатите подчертават, че цялостното прилагане
на разпоредбите на Споразумението ще има ключово значение, за да бъдат защитени
засегнатите лица, техните семейства и социалноосигурителните им права в бъдеще.
 
Бързи факти 
 
 
 
За да влезе в сила, всякакво споразумение за оттегляне между ЕС и Обединеното
кралство трябва да бъде одобрено от Европейския парламент с обикновено мнозинство
от подадените гласове (член 50 от Договора на Европейския съюз). Парламентът ще
гласува  относно  споразумението  за  оттегляне  след  завършването  на  процеса  на
ратификация  в  Обединеното  кралство.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: вторник, 14 декември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация
Ръководната група на Европейския парламент по въпросите на Брексит
Повече информация
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
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http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Обратна връзка 
 
 
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 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu

Пленарни сесии
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Парламентът ще обсъди извънредната
ситуация с горските пожари в Австралия
 
В понеделник евродепутатите ще обсъдят настоящата
ситуация с пожарите в Австралия, както и други
екстремни метеорологични събития в резултат на
изменението на климата. 
 
Опустошителните пожари в Австралия са причинили смъртта на 24 души. Милионите
декари изгоряла земя съответстват на територия по-голяма от Белгия и Дания взети
заедно, според доклади в медиите.
 
Само в щата Нов Южен Уелс се счита, че поне един милиард животни са загинали по
време на пожарите през сезона, включително една трета от коалите в този щат.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: понеделник, 13 януари
 
Процедура: изявленията на Комисията
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Прессъобщение: Европейският парламент обявява извънредна ситуация в областта на
климата (29.11.2019)
Видео: Как ЕС се бори с изменението на климата
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

Пленарни сесии
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https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australian-parliament-house-act
https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2020/01/08/australian-bushfires-more-than-one-billion-animals-impacted.html
https://www.abc.net.au/radio/programs/am/govt-is-working-to-address-threats-to-native-species:-ley/11828480
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/how-the-eu-is-fighting-climate-change_B01ESN190923_ev
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Преодоляване на разликата в заплащането
на жените и мъжете в ЕС
 
Евродепутатите ще обсъдят в понеделник начините за
преодоляване на разликата в заплащането на жените и
мъжете и се очаква да настояват Комисията незабавно
да предложи правно обвързващи мерки
 
В политическите си насоки за 2019-2024 г., председателят на Комисията Урсула фон
дер  Лейен  се  ангажира  да  адресира  проблема с  разликата  в  заплащането  между
жените и мъжете в рамките на предстоящата стратегия за равенство между половете.
Освен това новият комисар отговарящ за равнопоставеността Хелена Дали обяви
действия за въвеждане на правно обвързващи мерки за прозрачност на заплащането
през първите 100 дни от мандата на настоящата Комисия.
 
Въпреки че принципът на равно заплащане за равен труд е залегнат в Договора за ЕС,
общата разлика в заплащането между жените и мъжете в ЕС остава 16%, с огромни
разлики между държавите членки. Ситуацията се влошава още повече, когато жените
се пенсионират: пенсията им е с около 40% по-ниска от тази на мъжете.
 
Очаква се резолюцията да бъде гласувана по време на сесията на ЕП в края на януари
(29-30 януари).
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2019/2870(RSP)
 
Дебат: понеделник, 13 януари
 
Гласуване: втората сесия през януари
 
Процедура: изявление на Комисията, с резолюция
 
Допълнителна информация
Европейска комисия - Каква е ситуацията с разликата в заплащането на жените и
мъжете в ЕС
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E157&from=EN
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_bg
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_bg
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Обратна връзка 
 
 
Nicolas DELALEU
Press Οfficer

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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Необходими са спешни действия за справяне
с проблема с бездомните хора в Европа 
 
Членовете на Парламента ще настояват Европейската
комисия и държавите членки да превърнат борбата
срещу бездомността в основен приоритет.
 
По време на дебат в понеделник се очаква евродепутатите да призоват Комисията и
държавите членки да предприемат спешни действия за справяне с бездомността и по-
специално за избягване на смъртни случаи на бездомни хора през зимата, както и да
разширят  възможностите  за  настаняване  на  достъпни  цени  за  хората,  които  са
изложени  на  риск  от  жилищно  изключване.
 
ЕП на няколко пъти призова Комисията да отговори на нарастващите нива на жилищно
изключване, в съответствие с принцип 19 от Европейския стълб на социалните права,
който  гласи,  че  „на  нуждаещите  се  следва  да  се  предоставя  достъп  до  социално
жилищно  настаняване  или  жилищно  подпомагане  с  добро  качество."
 
През  2019  г.  приблизително  700  хил.  души в  ЕС са  били  бездомни,  като  цифрата
нараства в цяла Европа, с изключение на Финландия, която отчита намаление от 45%.
В Латвия увеличението на бездомните между 2009 и 2017 г.  е 389%, а в Ирландия
между 2014 и 2018 г.  -  203%. Лишаването от жилище е в основата на бедността и
социалното изключване и е тясно свързано с безработицата.
 
Парламентът ще гласува резолюция на по-късен етап
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2019/3013(RSP)
 
Дебат: понеделник, 13 януари 20
 
Допълнителна информация
Борба с бездомността и лишаването от жилище в Европа: проучване на националните
политики (Европейска комисия, 2019 г.)
Доклад на ЕП относно европейския семестър за координация на икономическите
политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор
на растежа за 2019 г.
Доклад на ЕП: Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването
на разходите на домакинствата
Комисия по заетост и социални въпроси
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0052_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_EN.html
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/magazine/2019/Spring/Homeless_in_Europe_magazine_-_Spring_2019.pdf
http://oecdobserver.org/news/categoryfront.php/id/1088/Finland.html
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=bg
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0162_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0136_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Обратна връзка 
 
 
Elzelien VAN DER STEEN
Press Officer

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu

Пленарни сесии
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Призив за въвеждане на общо зарядно
устройство за всички мобилни телефони 
 
С цел намаляване на електронните отпадъци и
улесняването на живота на потребителите,
евродепутатите искат правно обвързващи мерки за
зарядни устройства, 
 
които работят с всички мобилни телефони и други преносими устройства.
 
В  Директивата  за  радиосъоръженията  от  2014  г.,  европейските  законодатели
призоваха  за  развитието  на  общо  зарядно  устройство  и  дадоха  на  Комисията
правомощия  за  продължаване  на  работата  в  тази  насока  чрез  делегиран  акт.
 
 
 
Подходът на Комисията за „насърчаване“ на индустрията да развива общи зарядни
устройства не изпълни целите на законодателите. Доброволните споразумения между
различните индустриални играчи още не са дали желания резултат.
 
 
 
Общото зарядно устройство трябва да може да бъде използвано за всички мобилни
телефони, таблети, електронни книги и други преносими устройства, ще настояват
евродепутатите.
 
 
 
Дебатът в понеделник ще завърши с резолюция, която ще бъде гласувана в предстояща
пленарна сесия.
 
 
 
Според проучвания,  старите зарядни устройства генерират повече от  51,000 тона
електронни отпадъци годишно.
 
 
 
Допълнителна информация 
 
 
 
Процедурен код: 2019/2983(RSP)

Пленарни сесии

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

20 I 23

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_en


Дебат: понеделник, 13 януари
 
Гласуване: предстояща сесия
 
Процедура: изявление на Комисията последвано от дебат
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Прессъобщение: Oбщо зарядно устройство за всички модели мобилни телефони
(13.03.2014)
Стандартни зарядни за мобилни телефони: първоначална оценка на въздействието
(2018 г.)
Процедурно досие
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материал

Isabel Teixeira NADKARNI
Press Officer

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20140307IPR38122/obshcho-zariadno-ustroistvo-za-vsichki-modieli-mobilni-tieliefoni
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20140307IPR38122/obshcho-zariadno-ustroistvo-za-vsichki-modieli-mobilni-tieliefoni
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2983(RSP)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Иран/Ирак: евродепутатите ще обсъдят
ескалиращото напрежение в Близкия изток 
 
Във вторник следобед евродепутатите ще обсъдят
последиците от последната конфронтация между САЩ
и Иран, заедно с Върховния представител на ЕС по
въпросите на външните работи Жозеп Борел. 
 
Отношенията между САЩ и Иран бяха подложени на допълнителен натиск, когато САЩ
убиха висшият ирански военен командир Касем Сулеймани при въздушна атака с дрон
в иракската столица Багдад на 3 януари.
 
След убийството, Иран заплаши САЩ със сурово отмъщение. Скоро след това иракския
парламент прие резолюция, с която призовава правителството да премахне всички
чужди войски от територията си.
 
Евродепутатите ще обсъдят последните развития заедно с Върховния представител на
ЕС по въпросите на външните работи Жозеп Борел.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: вторник, 14 януари
 
Процедура: изявленията на Комисията (без резолюция)
 
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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Други теми от дневния ред
 
Други теми от дневния ред
 

Представяне на програмата на Хърватското председателство на Съвета на
ЕС, вторник 
Посещение на краля на Йордания, Абдула II бин Ал-Хусейн, сряда 
Дебат относно разследванията за конфликт на интереси на чешкия министър-
председател Андрей Бабиш, сряда 
Дебат относно европейския стълб на социалните права, вторник 
Дебат  относно  трансграничната  организирана  престъпност  и  нейното
въздействие  върху  свободното  движение,  понеделник 
Преглед на външната политика и политика на сигурност на ЕС с Жозеп Борел,
сряда 
Преглед на дейностите на Европейския омбудсман през 2018 г., дебат - сряда,
гласуване - четвъртък 
Дебат относно положението в Либия, вторник 
Дебат  относно  положението  във  Венецуела,  последвано  от  резолюция,
вторник  и  четвъртък 
Гласуване относно числения състав на постоянните комисии, сряда 
Изявление  на  Комисията  относно  реформата  на  общите  принципи  на
комитологията,  сряда 
Гласуване относно общата система на данъка върху добавената стойност по
отношение на специалния режим за малки предприятия, вторник 
Дебат  относно  въпрос  до  Комисията  относно  Триизмерно  отпечатани
нелегални  предмети,  четвъртък
 

Пленарни сесии

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

23 I 23


