
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
5-8 октомври 2020  – Брюксел
 
Евродепутатите ще гласуват промени в Европейската комисия 
Парламентът ще вземе решение относно назначаването на кандидата за член
на Комисията г-жа Макгинес и новият ресор предназначен за изпълнителния
заместник-председател г-н Домбровскис. 
 
 
Резолюция относно върховенството на закона и основните
права в България 
В понеделник евродепутатите ще обсъдят продължаващите протести в
България, с представители на Съвета и на Комисията, с гласуване на
резолюция в четвъртък.
 
 
Дългосрочен бюджет: без европейско финансиране за тези,
които не зачитат ценностите на ЕС 
Във връзка с текущите преговори, евродепутатите могат да отправят
предупреждение срещу разводняването на предложения механизъм, който
следва да обвърже финансирането от ЕС 
 
 
Постоянен механизъм за наблюдение с цел защита на
европейските ценности 
Законодателната инициатива, насочена към „авторитарните и нелиберални
тенденции“ и „корупцията, дезинформацията и обсебването на държавата от
частни интереси“, 
 
 
Европейски закон за климата: евродепутатите гласуват относно
нови цели за намаляване на емисиите до 2030 г.  
За да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., ЕС трябва
да постигне съгласие за по-амбициозна цел за намаляване на емисиите до 2030
г., заявяват евродепутатите, 
 
 
Парламентът ще направи оценка на резултатите от
извънредната среща на върха с председателя на Съвета Шарл
Мишел 
Евродепутатите ще обсъдят резултатите от извънредното заседание на
Европейския съвет, по-специално ескалацията на напрежението между Турция
и нейните съседни държави от ЕС.
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Нагорни Карабах: Как да се спрат сраженията в оспорвания
регион 
Евродепутатите и върховният представител на Съюза по въпросите на
външните работи Жозеп Борел ще обсъдят реакциите на ЕС спрямо
скорошните сблъсъци между Армения и Азербайджан
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-10-05

 
 
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 5-8
октомври 2020  – Брюксел
 

Обратна връзка 
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Допълнителна информация
Проект за програма
Гледайте заседанието на живо
Пресконференции и други събития
Сайт на ЕП за аудиовизуални материали
EP Newshub

Ясмина ЯКИМОВА
Пресаташе

(+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/2020-10-05
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


Евродепутатите ще гласуват промени в
Европейската комисия
 
Парламентът ще вземе решение относно назначаването
на кандидата за член на Комисията г-жа Макгинес и
новият ресор предназначен за изпълнителния
заместник-председател г-н Домбровскис. 
 
Преди гласуването в пленарна зала, Марейд Макгинес (Ирландия), кандидат за член на
Комисията с ресор Финансови услуги, финансова стабилност и съюз на капиталовите
пазари, и Валдис Домбровслос (Латвия) - определен да поеме ресор Търговия, ще минат
през тричасово изслушване в компетентните комисии на ЕП в петък, 2 октомври.
 
Двете  изслушвания  ще  бъдат  последвани  от  срещи,  на  които  председателите  на
групите и представителите на политическите групи (координаторите) на комисиите ще
оценят пригодността на кандидатите.
 
На 5  октомври  Съветът  на  председателите  на  комисиите  ще  направи  преглед  на
резултатите от изслушванията и ще изпрати своите заключения на Председателския
съвет. Той ще направи окончателната оценка и ще реши дали да приключи процедурата
по  изслушванията  или  да  поиска  допълнителни  действия  на  заседанието  си  на  6
октомври.
 
Гласуването в пленарна зала е предвидено за 7 октомври.
 
Допълнителна информация
 
Гласуване: сряда, 7 октомври
 
Процедура: предложение за решение 
 
Допълнителна информация
Информация за медиите
Уебстраница на изслушванията
Правилник за дейността на Европейския парламент – приложение VII
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87927/media-advisory-hearings-of-ms-mcguinness-and-mr-dombrovskis-on-2-october
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/promeni-v-komisiiata-2020-gh
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_BG.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Резолюция относно върховенството на закона
и основните права в България
 
В понеделник евродепутатите ще обсъдят
продължаващите протести в България, с
представители на Съвета и на Комисията, с гласуване
на резолюция в четвъртък.
 
Протестите  в  България  избухнаха  на  9  юли,  като  демонстрантите  призоваха  за
оставката на министър-председателя Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев
въз основа на твърдения за корупция и обсебване на държавата от частни интереси.
Гражданите  излязоха  на  улицата  след  два  инцидента,  които  допринесоха  за
нарастващото чувство на неудовлетвореност на обществеността във връзка с борбата
със системната политическа корупция.
 
Проекторезолюция на докладчика Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) беше
приета в комисията по граждански свободи (LIBE) и се очаква да бъде поставена на
гласуване по време на предстоящата пленарна сесия.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: понеделник, 5 октомври
 
Гласуване:  сряда,  7  октомври  (изменения)  и  четвъртък,  8  октомври  (окончателно
гласуване  на  текста)
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация
Проект на резолюция (достъпно 07.10.2020г.)
Прессъобщение след гласуването в комисия (02.10.2020)
Прессъобщение: Европейски ценности: Към постоянен механизъм за мониторинг
(22.09.2020)
Европейска комисия: Върховенство на закона: първи годишен доклад относно
ситуацията с върховенството на закона в Европейския съюз
Европейски механизъм за върховенството на закона - Информационен документ
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2020/10-01/1214541EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200928IPR88007/kateghorichna-podkrepa-za-ghrazhdanite-na-blghariia-v-tekhnite-zakonni-iskaniia
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200928IPR88007/kateghorichna-podkrepa-za-ghrazhdanite-na-blghariia-v-tekhnite-zakonni-iskaniia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87418/european-values-towards-a-permanent-monitoring-mechanism-against-backsliding
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_bg
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Дългосрочен бюджет: без европейско
финансиране за тези, които не зачитат
ценностите на ЕС
 
Във връзка с текущите преговори, евродепутатите
могат да отправят предупреждение срещу
разводняването на предложения механизъм, който
следва да обвърже финансирането от ЕС 
 
със спазването на принципите на правовата държава.
 
Членовете на ЕП вероятно ще напомнят на държавите членки, че Парламентът ще се
съгласи с дългосрочен бюджет само ако е налице конкретен механизъм за условност,
свързана с върховенството на закона, който позволява намаляване или спиране на
финансирането от ЕС, ако дадена държава членка не спазва принципите на правовата
държава.
 
 
 
Дебатът с представители на Съвета и Комисията е насрочен за понеделник.
 
 
 
Контекст
 
 
 
В резолюция след споразумението на Съвета от юли относно следващия дългосрочен
бюджет,  евродепутатите изразиха съжаление,  че  Европейският  съвет  е  отслабил
значително усилията на Комисията и Парламента за утвърждаване на върховенството
на закона, основните права и демокрацията в рамките на МФР и инструмента „Next
Generation EU”.
 
 
 
В сряда, 30 септември, Съветът на Европейския съюз прие своя мандат за започване на
законодателните преговори с Европейския парламент по регламента относно защитата
на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите
на правовата държава в държавите членки.
 
Допълнителна информация
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_BG.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11322-2020-INIT/en/pdf


Процедурен код: 2018/0136(COD)
 
Дебат: понеделник, 5 октомври 
 
Процедура: изявление на Съвета и Комисията
 
Допълнителна информация
Прессъобщение: Сделката за дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде подобрена,
за да получи одобрението на Парламента (23.07.2020)
Резолюция на Европейския парламент от 23 юли 2020 г. относно заключенията от
извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юли 2020 г.
Законодателни стъпки по регламент за „обвързаност с върховенството на закона“
Проучване на ЕП: Защита на бюджета на ЕС от общи недостатъци на по отношение на
върховенството на закона (25.06.2020)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200722IPR83804/sdelkata-za-mfr-triabva-da-bde-podobrena-za-da-bde-odobrena-ot-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200722IPR83804/sdelkata-za-mfr-triabva-da-bde-podobrena-za-da-bde-odobrena-ot-ep
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0206_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630299
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Постоянен механизъм за наблюдение с цел
защита на европейските ценности
 
Законодателната инициатива, насочена към
„авторитарните и нелиберални тенденции“ и
„корупцията, дезинформацията и обсебването на
държавата от частни интереси“, 
 
ще бъде обсъдена в понеделник и приета в сряда.
 
Проекторезолюцията на Михал Шимечка (Renew, Словакия) предвижда обективен и
основан на  доказателства инструмент,  който да  се  прилага  еднакво,  обективно и
справедливо към всички държави членки, за да защитава и укрепва демокрацията,
принципите на правовата държава и основните права.  ЕС се нуждае от „стабилна,
всеобхватна и позитивна програма“ с цел ефективна защита и укрепване на ценностите
по член 2 от ДЕС, в съответствие с текста, предварително одобрен от комисията по
граждански свободи на ЕП (LIBE).
 
 
 
Нов „Годишен цикъл на  мониторинг“,  включващ превантивни и  корективни мерки,
вариращи от специфични препоръки за всяка държава (които биха могли да бъдат по
модел  на  Европейския  семестър)  до  бюджетни  условия,  ще  интегрира  и  допълни
съществуващите  механизми,  като  например  тези  предвидени  в  член  7  от  ДЕС  и
годишния  доклад  на  Комисията  относно  върховенството  на  закона.
 
 
 
В  своето  встъпително  слово  през  юли  2019  г.  и  в  политическите  си  насоки
председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен пое ангажимент да отговори с
предложение за законодателен акт, когато Парламентът, с мнозинство от членовете си,
приеме резолюция с искане за това.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2020/2072(INL) 
 
Дебат: понеделник, 5 октомври
 
Гласуване: вторник, 6 октомври 
 
Процедура: законодателна резолюция
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim6bCRtp_qAhXL0KQKHcT3C7cQFjAEegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Finfo%2Ffiles%2Fruleoflaw_summary_150719_v3.pdf&usg=AOvVaw1mNopSiqr6yeSPYuYnEe-h
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/08-2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_bg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-047_BG.html


Допълнителна информация
Процедурно досие
Върховенство на закона: как работи член 7 на Договора за ЕС (инфографика)
Проучване на ЕП: Европейска добавена стойност на механизъм на ЕС за
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права — предварителна
оценка“ (30.09.2020 г.)
Европейски механизъм за върховенството на закона - Информационен документ
Проучване на ЕП: Защита на върховенството на закона в ЕС: Съществуващи
механизми и възможни подобрения (06.11.2019)
Проучване на ЕП: Право на Парламента на законодателна инициатива 12.02.2020)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/vrkhovenstvo-na-zakona-kak-raboti-chlen-7-na-doghovora-za-es
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_bg
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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646174
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Европейски закон за климата:
евродепутатите гласуват относно нови цели
за намаляване на емисиите до 2030 г. 
 
За да се постигне неутралност по отношение на
климата до 2050 г., ЕС трябва да постигне съгласие за
по-амбициозна цел за намаляване на емисиите до 2030
г., заявяват евродепутатите, 
 
преди гласуването в сряда.
 
Във вторник евродепутатите ще обсъдят предложението на Комисията за европейско
законодателство в областта на климата. То има за цел да превърне политическото
обещание, че до 2050 г. ЕС ще превърне неутралността по отношение на климата в
обвързващо задължение, и ще даде на европейските граждани и на предприятията
правната  сигурност  и  предвидимост,  от  които  те  се  нуждаят,  за  да  планират
преобразуването.
 
 
 
В своя проектодоклад евродепутатите призовават емисиите да бъдат намалени с 60 %
през 2030 г. в сравнение с 1990 г. Те настояват ЕС и всички държави членки поотделно
да станат неутрални по отношение на климата до 2050 г.
 
 
 
Основен елемент от Зеления пакт 
 
 
 
След решението на Европейския съвет (2019 г.) да одобри целта за неутралност по
отношение  на  климата  от  2050  г.,  през  март  2020  г.  Комисията  предложи
законодателство на ЕСв областта на климата, което ще превърне законодателството
на ЕС в правно изискване за постигане на неутралност по отношение на климата до
2050 г. На 17 септември Комисията измени предложението, за да включи нова цел за
намаляване на емисиите до 2030 г.
 
 
 
Парламентът изигра важна роля за прокарването на по-амбициозно законодателство за
климата и обяви извънредна ситуация в областта на климата на 29 ноември 2019 г.
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-10/COM_COM20200080_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata


Уебинар за журналисти
 
 
 
На 5 октомври 2020 г.  от 14.00 до 16.00 ч.  (белгийско време) ще бъде организиран
уебинар за журналисти относно законодателството на ЕС за климата, с участието на
ключови евродепутати. Проверете връзките в „Допълнителна информация“ за достъп
до програмата.
 
Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2020/0036(COD
 
Дебат: вторник, 6 октомври
 
Гласуване: сряда, 7 октомври 
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
 
Допълнителна информация
Програма за уебинара за журналисти  - На 5 октомври 2020 г. от 14.00 до 16.00 ч.
(белгийско време)
Проект на резолюция
Процедурно досие
Прессъобщение на ЕП: „Законодателство на ЕС в областта на климата: членовете на
ЕП искат да увеличат целта за намаляване на емисиите до 60 % до 2030 г.“
Проектодоклад на Закона за климата
Проучване на ЕП: Закона за климата
Проучване на ЕП: климатични изменения и действия
Евробарометър: европейските граждани поставят изменението на климата като
основен приоритет за ЕП (29.11.2019)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201001RES88305/20201001RES88305.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emission-reductions-target-to-60-by-2030
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0162_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649385/EPRS_BRI(2020)649385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191129IPR67710/evropeytsite-postaviat-izmenenieto-na-klimata-kato-osnoven-prioritet-za-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191129IPR67710/evropeytsite-postaviat-izmenenieto-na-klimata-kato-osnoven-prioritet-za-ep
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk 


Парламентът ще направи оценка на
резултатите от извънредната среща на върха
с председателя на Съвета Шарл Мишел
 
Евродепутатите ще обсъдят резултатите от
извънредното заседание на Европейския съвет, по-
специално ескалацията на напрежението между
Турция и нейните съседни държави от ЕС.
 
Във  вторник  сутринта  председателят  на  Съвета  Шарл  Мишел  ще  представи
резултатите от срещата на върха, включително въпроси свързани с външните работи,
като отношенията с Китай, положението в Беларус и отравянето на Алексей Навални.
Също така е вероятно да бъдат обсъдени единният пазар, индустриалната политика и
цифровата трансформация.
 
По време на дебата евродепутатите също ще дадат своя принос за следващото редовно
заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 15-16 октомври.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: вторник, 6 октомври
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията 
 
Допълнителна информация
Дневен ред от извънредното заседание на Европейския съвет
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
Информация за медиите изготвена от ЕП
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https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201001IPR88301/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-1-2-october-2020


Нагорни Карабах: Как да се спрат сраженията
в оспорвания регион
 
Евродепутатите и върховният представител на Съюза
по въпросите на външните работи Жозеп Борел ще
обсъдят реакциите на ЕС спрямо скорошните
сблъсъци между Армения и Азербайджан
 
 във връзка с оспорвания регион Нагорни Карабах.
 
Дебатът ще се съсредоточи върху възобновяването на ескалацията на насилието по т.
нар. „контактна линия“ между Армения и Азербайджан във връзка с оспорвания регион
Нагорни Карабах,  коeто според последни доклади отново взема военни и цивилни
жертви.
 
 
 
Районът е международно признат като част от Азербайджан,  но се контролира от
етнически арменци,  които наричат територията „Република Арцах“.
 
Ето последното изявление на водещи членове на ЕП (Дейвид Макалистър, Марина
Калюранд, Андрей Ковачев и Желяна Зовко) относно възобновяването на военните
действия.
 
 
 
Допълнителна информация
 
 
 
Дебат: вторник, 6 октомври
 
Процедура: изявление на ВП/ЗП, последвано от дебат
 
Допълнителна информация
Комисия по външни работи на ЕП (AFET)
Делегация на ЕП за връзки с Южен Кавказ
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/211740/McALLISTER%20KALJURAND%20KOVATCHEV%20ZOVKO_Joint%20statement%20on%20the%20resumption%20of%20hostilities%20between%20Armenia%20and%20Azerbaijan.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dsca/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

