
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
29 -30 януари 2020  – Брюксел
 
Парламентът ще отбележи 75 г. от освобождението на Аушвиц 
Церемонията, с речи от председателя на ЕП Давид Сасоли и оцелялата от
Аушвиц Лиляна Сегре, ще се състои на откриването на сесията. 
 
 
Окончателно гласуване на Брекзит в Парламента 	 
В 19.00 ч. (българско време) в сряда  евродепутатите се очаква да одобрят с
гласуване споразумението за оттегляне на Обединеното кралство.
 
 
Евродепутатите искат укрепване на правилата за общо зарядно
устройство и електронните отпадъци  
Парламентът ще гласува в четвъртък резолюция призоваваща за мерки за
създаване на универсални зарядни за мобилни устройства и действително
намаляване на електронните отпадъци. 
 
 
Евродепутатите призовават за преодоляване на разликата в
заплащането на жените и мъжете в ЕС 
Очаква се ЕП да призове Комисията да представи амбициозна стратегия за
равенство между половете, която включва обвързващи мерки за преодоляване
на разликата в заплащането на жените и мъжете.
 
 
Работна програма на Комисията за 2020 г.  
Евродепутатите ще обсъдят годишната работна програма на Комисията заедно
с заместник-председателя на Комисията Марош Шевчович в четвъртък от 10.00
ч. (българско време). 
 
 
Други теми от дневния ред: 
.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-01-29
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-01-29


Информационен бюлетин за пленарната сесия - 29 -30
януари 2020  – Брюксел
 

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


Парламентът ще отбележи 75 г. от
освобождението на Аушвиц
 
Церемонията, с речи от председателя на ЕП Давид
Сасоли и оцелялата от Аушвиц Лиляна Сегре, ще се
състои на откриването на сесията. 
 
75 г.  след освобождаването на нацисткия концентрационния лагер Аушвиц (на  27
януари 1945 г.) евродепутатите ще почетат Международния ден в памет на жертвите на
Холокоста с минута мълчание.
 
Миша и Макс Майски ще изпълнят „Еврейски живот:  Молитва“  от  Ърнест  Блох за
виолончело и пиано в присъствието на г-жа Анита Ласкер-Вальфиш, световноизвестна
виолончелистка член на Женския оркестър в Аушвиц.
 
Около 16:20 ч. (българско време) Лиляна Сегре, италиански пожизнен сенатор, оцеляла
от Аушвиц, ще направи обръщение към членовете на ЕП, последвана от Урсула фон дер
Лайен,  председател  на  Европейската  комисия  и  Шарл  Мишел,  председател  на
Европейския  Съвет  (очаква  се  потвърждение).
 
В 16:45 ч. квартетът „Карски“ и Наоми Куке (мецо-сопрано) ще изпълнят „Кадиш“ от
Морис Равел, за закриване на церемонията (българско време).
 
Допълнителна информация
 
Церемония: сряда, 19 януари 2020 г.
 
Допълнителна информация
Гледайте на живо в EP Live
Гледайте на живо в EbS+
Прессъобщение от председателя на ЕП Давид Сасоли (21.01.2020)
Проучване на ЕП: Европейският съюз и споменът за Холокоста
Проучване на ЕП: Подкрепа за оцелелите Холокоста
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-lessons-of-history-are-being-forgotten-europe-and-world-must-act-against-rising-antisemitism
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614662/EPRS_BRI(2018)614662_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633155/EPRS_ATA(2019)633155_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Обратна връзка 
 
 
Michaela FINDEIS
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 31141 (BXL)
(+33) 3 881 73603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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Окончателно гласуване на Брекзит в
Парламента 
 
В 19.00 ч. (българско време) в сряда  евродепутатите се
очаква да одобрят с гласуване споразумението за
оттегляне на Обединеното кралство.
 
Парламентът ще гласува споразумението за оттегляне на Обединеното кралство на
пленарното си заседание в Брюксел. Около 17.15 ч. (българско време) преди началото
на  гласуването  се  очаква  председателят  на  Комисията  Урсула  фон  дер  Лайен,
председателят на Съвета Шарл Мишел, заместник-председателят на Комисията Марош
Шевчович и главният преговарящ на ЕС, Мишел Барние да участват в дебат с лидерите
на политическите групи.
 
Гласуването в пленарната зала на Парламента в 19.00 ч.  (българско време)  ще се
проведе  като  следствие  на  приключилия  процес  на  ратификация  в  Обединеното
кралство и положителната препоръка от комисията на ЕП по конституционни въпроси
миналата  седмица.  За  да  влезе  в  сила,  Споразумението  за  оттегляне  между
Европейския съюз и Обединеното кралство трябва да бъде одобрено от Европейския
парламент с обикновено мнозинство от подадените гласове (член 50 от Договора на
Европейския съюз) преди окончателното гласуване (с квалифицирано мнозинство) в
Съвета.
 
След гласуването, председателят Сасоли ще направи изявление в пленарната зала,
след което евродепутати от Обединеното кралство и лидери на групите ще бъдат
поканени  да  отбележат  момента  с  кратка  церемония  в  пространството  „Йехуди
Менухин“  около  19.15  ч.  (българско  време).
 
Допълнителна информация
Проект на законодателна резолюция
Процедурно досие
Проучване на ЕП: Европейският парламент след Брекзит (14-01-2020)
Проучване на ЕП: Преработеното споразумение за Брекзит: Какво се промени и какво
следва? (22-10-2019)
Проучване на ЕП: Брекзит - броени дни до финала (мнение на мозъчни тръстове) (24-
01-2020)
Повече информация относно работата на Парламента за Брекзит
Ръководната група на Европейския парламент по въпросите на Брекзит
Правилник за дейността на Европейския парламент
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200123IPR70904/brexit-the-withdrawal-agreement-passes-the-first-european-parliament-test
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0004_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/brexit
http://www.europarl.europa.eu/brexit-steering-group/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_BG.html
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
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Евродепутатите искат укрепване на
правилата за общо зарядно устройство и
електронните отпадъци 
 
Парламентът ще гласува в четвъртък резолюция
призоваваща за мерки за създаване на универсални
зарядни за мобилни устройства и действително
намаляване на електронните отпадъци. 
 
Трябва да използваме тази възможност когато това, което е добре за потребителите
съвпада с това, което е добре за околната среда, заявиха евродепутатите в пленарен
дебат на 13 януари.
 
Евродепутатите очакват конкретни мерки от Европейската комисия, като приемане на
стандарт за универсално зарядно устройство и мерки за справяне с отпадъците от
електрическо  и  електронно  оборудване.  Някои  евродепутати  предлагат  новите
телефони  и  зарядни  устройства  да  бъдат  продавани  отделно.
 
Бързи факти
 
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.  Комисията
отбелязва постигнатия известен напредък, тъй като през 2009 г. е имало повече от 30
различни вида зарядни устройства, а днес има основно три вида.
 
Според проучвания, в световен мащаб старите зарядни устройства генерират около 50
милиона метрични тона годишно електронни отпадъци. Това представлява по 6 кг.
годишно на човек. През 2016 г., в Европа са били генерирани 12.3 милиона метрични
тона електронни отпадъци, което съответства на 16.6 кг. средно годишно на човек.
 
Допълнителна информация
Пленарен дебат (13.01.2020)
Oбщо зарядно устройство за всички модели мобилни телефони (13.03.2014)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Пленарни сесии
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20140307IPR38122/obshcho-zariadno-ustroistvo-za-vsichki-modieli-mobilni-tieliefoni
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Обратна връзка 
 
 
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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Евродепутатите призовават за преодоляване
на разликата в заплащането на жените и
мъжете в ЕС
 
Очаква се ЕП да призове Комисията да представи
амбициозна стратегия за равенство между половете,
която включва обвързващи мерки за преодоляване на
разликата в заплащането на жените и мъжете.
 
След дебата в пленарна зала от 13 януари, евродепутатите ще гласуват в четвъртък
резолюция, която призовава Комисията и държавите членки окончателно да разрешат
проблема с разликата в заплащането между мъжете и жените, стриктно да прилагат
принципа за равно заплащане и да представят законодателство за повишаване на
прозрачността на заплащането.
 
Въпреки  факта,  че  принципът  за  равно  заплащане  е  залегнал  в  Договора  на  ЕС,
разлика в заплащането на жените и мъжете като цяло в рамките на ЕС остава 16 %, с
огромни разлики между държавите членки. Положението се влошава когато жените се
пенсионират, тяхната пенсия е около 37% по-ниска от тази на мъжете.
 
В политическите си насоки за периода 2019 - 2024 г.,  председателят на Комисията
Урсула фон дер Лайен обеща да премахне разликата в  заплащането на  жените и
мъжете като част от стратегията за равенството между половете. Новият комисар
отговарящ за равнопоставеността, Хелена Дали, представи инициативи за въвеждането
на  правно  обвързващи мерки  за  прозрачността  на  заплащането  още  по  време  на
първите  100  дни  на  Комисията.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2019/2870(RSP)
 
Дебат: понеделник, 13 януари
 
Гласуване: четвъртък, 30 януари
 
Процедура: изявление на Комисията с резолюция
 
Допълнителна информация
Европейска комисия - разлика в заплащането на жените и мъжете в ЕС
Новини: Заплащането на мъжете и жените: защо има разлика
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-20:26:09-799&date=20200113
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/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69925/understanding-the-gender-pay-gap-definition-and-causes
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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Работна програма на Комисията за 2020 г. 
 
Евродепутатите ще обсъдят годишната работна
програма на Комисията заедно с заместник-
председателя на Комисията Марош Шевчович в
четвъртък от 10.00 ч. (българско време). 
 
Това ще бъде първата работна програма представена от Комисията.
 
Евродепутатите ще представят своите законодателни и политически приоритети във
връзка с шестте законодателни приоритета на Комисията. Сред тях са Европейският
зелен пакт, социалната справедливост и просперитет, дигитализацията и изкуственият
интелект,  защитата на основните европейски ценности,  принципите на правовата
държава,  основните  права,  политиките  за  отбрана  и  миграция,  засилването  на
геополитическата  роля  на  Европа  в  световен  мащаб,  демокрацията  в  ЕС  и
предстоящата  Конференция  за  бъдещето  на  Европа.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: четвъртък, 30 януари
 
Процедура: изявление на комисията последвано от дебат
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурно досие
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191203IPR68087/nova-zelena-strateghiia-za-evropa-prvi-reaktsii-ot-evrodeputatite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191203IPR68087/nova-zelena-strateghiia-za-evropa-prvi-reaktsii-ot-evrodeputatite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200109IPR69906/ghrazhdanite-da-bdat-v-osnovata-na-konferentsiiata-za-bdeshcheto-na-evropa
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2965(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Други теми от дневния ред:
- Дебат за правата на коренните населения (сряда)
 
- Дебат за изменението от 2019 г. на закона за индийското гражданство (сряда)
 
- Дебат за извънредната хуманитарна ситуация на гръцките острови (сряда)
 
- Дебат за стратегията на ЕС за зелена мобилност и транспорт (сряда)
 
-  Гласуване  на  графика  на  месечните  сесии  на  Парламента  за  2021  г.  и  2022  г.
(четвъртък)
 
 
.
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