
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
19-23 октомври 2020 
 
Парламентът ще гласува бъдещето на селскостопанската
политика на ЕС 
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват планове за повишаване на
устойчивостта и гъвкавостта на селскостопанската политика на ЕС, така че тя
да може да продължи да осигурява продоволствена 
 
 
Парламентът ще очертае приоритетите си за бъдещия
законодателен акт за цифровите услуги 
Исканията на евродепутатите относно регулирането на цифровите услуги,
включително онлайн платформите и пазарите, ще бъдат обсъдени в
понеделник и гласувани в сряда.
 
 
Парламентът ще проправи пътя към първите правила на ЕС
относно изкуствения интелект 
Евродепутатите ще очертаят своята визия за това как ЕС може най-добре да
регулира изкуствения интелект (ИИ) с цел насърчаване на иновациите,
етичните стандарти и доверието в технологиите.
 
 
Европейската комисия ще представи своята работна програма
за 2021 г.   
Във вторник от 16.00 ч. (бг време) евродепутатите ще обсъдят работната
програма на Комисията за 2021 г. 
 
 
Председателят на ЕП ще обяви лауреата на наградата „Сахаров“
за 2020 г. 
В четвъртък Председателският съвет на Парламента (председателят на ЕП и
председателите на политическите групи) ще вземе решение относно носителя
на наградата „Сахаров“ 
 
 
Отношенията между ЕС и Обединеното кралство и борбата
срещу COVID-19 заемат централно място в дебата след срещата
на върха  
В сряда председателят на Европейския съвет Шарл Мишел ще представи и
обсъди с евродепутатите резултатите от Европейския съвет на 15 и 16
октомври. 
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Парламентът ще предложи обвързващо законодателство за
спиране на предизвиканото от ЕС глобално обезлесяване 
Очаква се евродепутатите да поискат задължителна надлежна проверка за
дружествата, които пускат продукти на пазара на ЕС, за да се гарантира, че
потреблението в ЕС не води до обезлесяване 
 
 
ЕС се нуждае от цялостен преглед на отношенията си с Беларус 
В сряда, евродепутатите ще приемат широк набор от препоръки относно
начина, по който ЕС следва да направи преоценка на отношенията си с
Беларус.
 
 
Визова реципрочност със САЩ: евродепутатите ще призоват
Комисията да спазва правото на ЕС 
ЕП е все по-неудовлетворен, че гражданите на четири държави членки на ЕС
все още се нуждаят от виза, за да пътуват до САЩ, докато всички граждани на
САЩ могат да влизат в Европа без виза.
 
 
Евродепутатите ще обсъдят случаите на полицийско насилие в
държавите членки 
Във вторник ЕП ще повдигне въпроса за случаите на предполагаемо
прекомерно или необосновано използване на полицейски сили и ще настояват
всички злоупотреби да бъдат наказвани. 
 
 
Дебат: държави членки, продаващи паспорти на ЕС 
Евродепутатите ще зададат въпроси на Комисията относно възможните мерки
за попречване на престъпниците от трети държави да купуват документи за
гражданството на ЕС, или визи за достъп до ЕС.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-10-19

 
 
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 19-23
октомври 2020  г 
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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
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-10-19
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


Обратна връзка 
 
 
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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Парламентът ще гласува бъдещето на
селскостопанската политика на ЕС
 
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват планове за
повишаване на устойчивостта и гъвкавостта на
селскостопанската политика на ЕС, така че тя да може
да продължи да осигурява продоволствена 
 
сигурност в целия ЕС.
 
Дебатите са насрочени за вторник сутрин и гласуванията ще се проведат през цялата
седмица.
 
Очаква се евродепутатите да подкрепят промяна в политиката, която следва по-добре
да приспособи общата селскостопанска политика към нуждите на отделните държави
членки.  Националните правителства следва да изготвят стратегически планове,  в
които посочват как възнамеряват да изпълняват целите на ЕС на място. Комисията ще
проверява тяхното изпълнение, а не само спазването на правилата на ЕС.
 
Плановете за засилване на задължителните практики, щадящи климата и околната
среда, които всеки земеделски поризводител трябва да прилага, за да получи директно
подпомагане, както и плановете за увеличаване на финансовата подкрепа за практики,
които земеделските производители могат да прилагат доброволно, също са част от
пакета от реформи.
 
Евродепутатите ще гласуват и по предложения за намаляване на плащанията за по-
големи земеделски стопанства и за насочване на повече средства към по-малките
стопанства и младите земеделски стопани, за да им се помогне да се справят с кризи и
да се опростят правилата за извършване на проверки и контрол.
 
След като Парламентът вземе своето решение, евродепутатите ще бъдат готови за
започване на преговори с министрите на ЕС относно пакета от реформи.
 
Контекст
 
Последната реформа на селскостопанската политика на ЕС, установена през 1962 г.,
датира от 2013 г. Срокът на действие на настоящите правила на ОСП изтича на 31
декември 2020 г. Те следва да бъдат заменени с преходни правила, докато текущата
реформа на ОСП не бъде договорена и одобрена от Парламента и Съвета на ЕС.
 
ОСП представлява 34,5 % от бюджета на ЕС за 2020 г. (58.12 милиарда евро). Около 70
% от бюджета на ОСП подпомага доходите на шест до седем милиона земеделски
стопанства в ЕС.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/la-financiacion-de-la-pac
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644213/EPRS_ATA(2019)644213_EN.pdf


Процедурни кодове: 2018/0216(COD), 2018/0218(COD), 2018/0217(COD)
 
Дебат: вторник, 20 октомври
 
Гласуване: от вторник, 20 октомври до петък, 23 октомври
 
Процедура: обикновена законодателна процедура 
 
Вид документи: регламенти (3)
 
Допълнителна информация
Продедурно досие (стратегически планове)
Процедурно досие (общата организация на пазарите за земеделски продукти)
Процедурно досие (финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика)
Проучване на ЕП: Стратегически планове по ОСП (декември 2018 г.)
Проучване на ЕП: ОСП за изменение на регламентите относно ООП на
селскостопански продукти, схеми за качество и мерки за отдалечените региони
(октомври 2019 г.)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0216(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0218(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0217(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642234/EPRS_BRI(2019)642234_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/common-agricultural-policy_15405_pk


Парламентът ще очертае приоритетите си за
бъдещия законодателен акт за цифровите
услуги
 
Исканията на евродепутатите относно регулирането на
цифровите услуги, включително онлайн платформите
и пазарите, ще бъдат обсъдени в понеделник и
гласувани в сряда.
 
С предстоящия законодателен акт за цифровите услуги Европейският съюз има за цел
да оформи цифровата икономика не  само на  равнището на  ЕС,  но  и  да  определи
стандартите за останалия свят, както направи в областта на защитата на данните.
 
В два отделни доклада по „законодателна инициатива“, комисията на ЕП по вътрешния
пазар и защита на потребителите (IMCO) и комисията на ЕП по правни въпроси (JURI)
призовават Европейската комисия да разгледа и преодолее настоящите недостатъци в
онлайн средата в своя пакет за DSA, който трябва да бъде представен до края на
годината.
 
И двете комисии изискват задължителен механизъм за „уведомяване и действие“ за
справяне  с  незаконното  съдържание  онлайн.  Евродепутатите  от  комисията  по
вътрешния пазар също така искат онлайн пазарите да бъдат правно задължени да
бъдат прозрачни и да споделят информация с ползвателите, като например относно
опасни продукти, продавани онлайн, по-строги правила за защита на потребителите и
ефективни мерки за правоприлагане и надзор, наред с други изисквания. Освен това
трябва да бъдат предложени специфични правила за предотвратяване (а не само за
отстраняване) на пазарните неефективности, причинени от големи платформи.
 
Комисията по правни въпроси призовава за правна яснота за платформите и гаранции
за защита на основните права на потребителите,  включително достъп до съдебна
защита  и  по-строги  правила  за  справяне  с  вредно  съдържание  като  например
фалшивите новини. Евродепутатите също така искат потребителите да имат по-голям
контрол върху това, което виждат онлайн (включително да могат да се откажат от
препоръчано съдържание), по-малко инванзивни таргетирани реклами, по-прозрачно
събиране на данни и европейска структура за наблюдение и налагане на глоби.
 
Трета,  незаконодателна резолюция на комисията по граждански свободи (LIBE)  е
съсредоточена  върху  въпросите,  свързани  с  основните  права,  и  призовава
премахването  на  съдържанието  да  бъде  „добросъвестно,  пропорционално  и
недискриминационно“,  за  да  се  гарантира  свободата  на  изразяване  на  мнение  и
свободата на информация, както и неприкосновеността на личния живот и защитата на
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200925IPR87924/meps-spell-out-their-priorities-for-the-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200925IPR87926/digital-services-managing-harmful-content-while-protecting-freedom-of-expression
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights


данните. Евродепутатите също така посочват, че микротаргетирането въз основа на
уязвимостта на хората е проблематично, както и разпространението на изказвания,
подбуждащи към омраза, и дезинформация, като искат прозрачност на политиките на
извличане на печалби на онлайн платформите.
 
Процедурни кодове:2020/2018(INL) / 2020/2019(INL) / 2020/2022(INI)
 
Дебат: понеделник, 19 октомври
 
Гласуване:вторник, 20 октомври
 
Процедура: доклади за законодателна инициатива (на IMCO и JURI); незаконодателна
резолюция (LIBE)
 
Допълнителна информация
Проектодоклад на комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите
Процедурно досие - Законодателен акт за цифровите услуги: Подобряване на
функционирането на единния пазар
Проектодоклад на комсията на ЕП по правни въпроси
Процедурно досие - Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата
в областта на търговското и гражданското право за целите на търговските дружества,
извършващи дейността си онлайн
Процедурно досие и проектодоклад - Законодателният акт за цифровите услуги и
въпросите, свързани с основните права
Проучвания на ЕП относно Законодателен акт за цифровите услуги
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0181_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2018(INL)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0177_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2019(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2022(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Digital+Services+Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Парламентът ще проправи пътя към първите
правила на ЕС относно изкуствения интелект
 
Евродепутатите ще очертаят своята визия за това как
ЕС може най-добре да регулира изкуствения интелект
(ИИ) с цел насърчаване на иновациите, етичните
стандарти и доверието в технологиите.
 
Дебатът е насрочен за понеделник, а гласуването на две законодателни инициативи и
един допълнителен текст — за вторник.
 
Европейският парламент е сред първите институции, които отправят препоръки, които
следва  да  бъдат  включени  в  правилата  за  изкуствения  интелект  в  областта  на
етичните стандарти,  гражданската  отговорност  и  правата  върху  интелектуалната
собственост, за да може ЕС да се превърне в световен лидер в неговото развитие.
Очаква  се  законодателното  предложение  на  Европейската  комисия  да  бъде
представено  в  началото  на  следващата  година.
 
В законодателния  доклад  по  собствена  инициатива  относно  етичните  аспекти  се
подчертава,  че  бъдещите законодателни предложения трябва да вземат предвид
няколко  ръководни  принципа:  създаден  от  човека,  ориентиран  към  човека  и
контролиран от човека ИИ; безопасност, прозрачност и отчетност; предпазни мерки
срещу предубеждения и дискриминация; право на обезщетение; социална и екологична
отговорност и зачитане на основните права.
 
Има призив за приемане на ориентирана към бъдещето рамка относно отговорността в
законодателния доклад по собствена инициатива относно гражданската отговорност,
която би накарала лицата, управляващи високорисков ИИ, да носят строга отговорност
в случай на причинени вреди. Правилата трябва да обхващат защитата на живота,
здравето,  физическата  неприкосновеност,  собствеността,  както  и  значителни
нематериални вреди, ако това води до „подлежаща на проверка икономическа загуба“.
 
Третия текст призовава за ефективна система на правата върху интелектуалната
собственост и гаранции за патентните правила на ЕС. Тя разглежда юридическата
правосубектност, авторското право, търговските тайни и защитата на творческите
произведения, които използват ИИ, и тези, създадени от ИИ.
 
Процедурни кодове: 2020/2012(INL), 2020/2014(INL), 2020/2015(INI)
 
Дебат: понеделник, 19 октомври
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Гласуване: 
 
Процедура:  законодателни  доклади  по  собствена  инициатива;  незаконодателна
резолюция
 
Допълнителна информация
Проектодоклад относно Регулаторната рамка за етичните аспекти на изкуствения
интелект, роботиката и свързаните с тях технологии
Проектодоклад относно Режима на гражданска отговорност за изкуствения интелект
Незаконодателен проектодоклад относно Права върху интелектуалната собственост
за разработването на технологии за изкуствен интелект
Прессъобщение след гласуването в комисия по правни върпоси (1.10.2020)
Пресконференция след гласуването в комисия (1.10.2020)
Проучвания на ЕП относно изкуствения интелект
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0186_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200925IPR87932/making-artificial-intelligence-ethical-safe-and-innovative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-making-ai-european_I195529-V_v
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=artificial+intelligence


Европейската комисия ще представи своята
работна програма за 2021 г.  
 
Във вторник от 16.00 ч. (бг време) евродепутатите ще
обсъдят работната програма на Комисията за 2021 г. 
 
След дебата за състоянието на Европейския съюз с председателя Урсула фон дер
Лайен  в  Парламента  на  16  септември,  Комисията  ще  представи  плановете  си  за
стимулиране  на  възстановяването  от  кризата  от  COVID-19  и  изграждането  на
устойчива,  неутрална  по  отношение  на  въглеродните  емисии,  цифровизирана
икономика  на  ЕС.
 
Дебат: вторник, 20 октомври
 
Процедура: изявление на Комисия, последвано от серия от изказвания на говорителите
на политическите групи 
 
Допълнителна информация
Състоянието на Европейския съюз 2020 г.
Процедурно досие
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/soteu-2020_20200916-0900-SPECIAL-OTHER_vd
http://www.europarl.europa.eu/soteu/bg/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2772(RSP)&l=en


•

•
•

Председателят на ЕП ще обяви лауреата на
наградата „Сахаров“ за 2020 г.
 
В четвъртък Председателският съвет на Парламента
(председателят на ЕП и председателите на
политическите групи) ще вземе решение относно
носителя на наградата „Сахаров“ 
 
за свобода на мисълта за 2020 г.
 
Лауреатът ще бъде обявен от председателя на Парламента Давид Сасоли в пленарната
зала в четвъртък на обяд.
 
Тазгодишните финалисти са“ 
 
 
 

Демократичната опозиция в Беларус, представлявана от Координационния
съвет - инициатива на смели жени и на лица от политиката и гражданското
общество, 
Екологични активисти от Гуапинол и Берта Касерес (Хондурас), 
Монсиньор Наджиб Михаел, архиепископ на Мосул (Ирак)
 

Повече информация относно наградата „Сахаров“ и всички номинирани тази година.
 
Обявяване: четвъртък, 22 октомври 
 
Допълнителна информация
Прессъобщение: Наградата „Сахаров“ за 2020 г.: евродепутатите избират финалистите
(12.10.2020)
Аудиовизуален пакет: Изявление на председателя на комисията AFET Дейвид
Макалистър, председателя на комисията DEVE Томас Тобé и председателя на
подкомисията DROI Мария Арена относно тримата финалисти за наградата „Сахаров“
за 2020 г.
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали - награда „Сахаров“
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https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200917STO87301/sakharov-prize-2020-the-nominees
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020-vote-shortlist-of-3-candidates_I196182-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


Отношенията между ЕС и Обединеното
кралство и борбата срещу COVID-19 заемат
централно място в дебата след срещата на
върха 
 
В сряда председателят на Европейския съвет Шарл
Мишел ще представи и обсъди с евродепутатите
резултатите от Европейския съвет на 15 и 16 октомври.
 
Очаква се държавите членки да постигнат съгласие по общи стандарти за оценка на
епидемиологичните  рискове  от  COVID-19  и  общи  критерии  за  ограниченията  за
пътуване, карантината и протоколите за тестване в ЕС, за което призова Парламентът
в резолюция, приета на 17 септември.
 
След преглед на състоянието на преговорите относно бъдещите отношения между ЕС и
Обединеното кралство с Мишел Барние, евродепутатите ще обсъдят подготвителната
работа — както на  равнище ЕС,  така и  на  равнище държави членки — за  всички
възможни сценарии след 1  януари 2021 г.
 
Евродепутатите ще обсъдят и резултата от дебата в Съвета относно изменението на
климата  и  намаляването  на  емисиите  в  ЕС.  Парламентът  прие  амбициозната  си
позиция относно предложението за законодателен акт в областта на климата при
гласуване в пленарна зала на 7 октомври.
 
Накрая, евродепутатите ще очертаят стратегията си за бъдещите отношения между ЕС
и Африка, която също бе обсъдена от държавните и правителствените ръководители
по време на тяхното заседание.
 
Дебат: сряда, 21 октомври
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията, последвани от дебат 
 
Допълнителна информация
Европейски съвет, 15–16 октомври 2020 г.- Акценти от дневния ред
Информация за медиите относно Европейския съвет, изготвена от Европейския
парламент
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-uk-negotiations-on-the-future-relationship/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2020/10/15-16/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201015IPR89405/european-parliament-press-kit-for-the-european-council-of-15-16-october-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Парламентът ще предложи обвързващо
законодателство за спиране на
предизвиканото от ЕС глобално обезлесяване
 
Очаква се евродепутатите да поискат задължителна
надлежна проверка за дружествата, които пускат
продукти на пазара на ЕС, за да се гарантира, че
потреблението в ЕС не води до обезлесяване 
 
в световен мащаб.
 
Понастоящем не съществува законодателство на ЕС, което да забранява пускането на
европейския  пазар  на  продукти,  които  допринасят  за  унищожаването  на  горите.
Впоследствие потребителите не знаят дали продуктите, които купуват, допринасят за
обезлесяването.
 
Очаква се евродепутатите да заявят, че доброволните инициативи не са успели да
спрат  обезлесяването  в  световен  мащаб  и  поради  това  вероятно  ще  призоват
Комисията да представи законодателство на ЕС със задължителни мерки за спиране и
обръщане на тенденцията на глобалното обезлесяване, предизвикано от ЕС.
 
В проекторезолюцията се подчертава, че новата правна рамка на ЕС трябва да се
основава на изисквания за проследимост и задължителна надлежна проверка, което
означава,  че  дружествата  трябва  да  предприемат  подходящи  мерки  за
идентифициране, предотвратяване, смекчаване и отчитане на начина, по който се
справят с проблема. Дружествата, които пускат на пазара на ЕС продукти, получени от
стоки, застрашаващи горите и екосистемите, следва да бъдат обект на санкции.
 
Контекст
 
От 1990 г. насам са загубени 1.3 милиона km² гори - площ, по-голяма от Южна Африка.
Обръщането на процеса на обезлесяване е от ключово значение за опазването на
биологичното разнообразие, създаването на въглеродни поглътители и устойчивата
подкрепа за местните общности. Изчислено е, че потреблението в ЕС представлява
около 10 % от обезлесяването в световен мащаб, като палмовото масло, месото, соята,
какаото, евкалиптът, царевицата, дървеният материал, кожата и каучукът са сред
основните двигатели на обезлесяването.
 
Код: 2020/2006(INL)
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http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf


Дебат: сряда, 21 октовмри
 
Гласуване: четвъртък, 22 октомври
 
Допълнителна информация
Процедурно досие
Прессъбщение: „Зелен пакт: мерки за засилване на борбата срещу глобалното
обезлесяване“ (16.09.2020 г.)
Проучване на ЕП: Европейският съюз и горите
Проучване на ЕП: Бразилия и тропическите гори в Амазония: Обезлесяване,
биологично разнообразие и сътрудничество с ЕС и международни форуми
Проучване на ЕП: Правна рамка на ЕС за спиране и обръщане на тенденцията на ЕС
към обезлесяването в световен мащаб: Оценка на европейската добавена стойност
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2006(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86827/green-deal-measures-to-step-up-the-fight-against-global-deforestation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86827/green-deal-measures-to-step-up-the-fight-against-global-deforestation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654174


ЕС се нуждае от цялостен преглед на
отношенията си с Беларус
 
В сряда, евродепутатите ще приемат широк набор от
препоръки относно начина, по който ЕС следва да
направи преоценка на отношенията си с Беларус.
 
Новата оценка отчита развитието както преди, така и след оспорваните президентски
избори,  проведени  в  страната  на  9  август  тази  година,  което  доведе  до  народно
въстание  срещу  настоящия  режим.
 
Текстът,  изготвен  от  комисията  на  ЕП по  външни работи  (AFET),  припомня много
аспекти от последната резолюция на Европейския парламент относно Беларус, приета
на 17 септември, като например необходимостта от организиране на нови избори по
свободен и справедлив начин и от налагането на забрани за пътуване и замразяване на
активи на длъжностни лица, отговорни за изборни измами и нарушения на правата на
човека, включително от президента Александър Лукашенко.
 
Повече относно специфичните препоръки.
 
Процедурен код: 2020/2081(INI) 
 
Дебат: вторник, 20 октомври
 
Гласуване: сряда, 21 октомври 
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация
Прессъобщение: Светлана Тихоновская призовава членовете на ЕП да подкрепят
народа на Беларус (21.09.2020 г.)
Прессъобщение: Беларус: Видни членове на гражданското общество призовават ЕС да
демонстрира силна подкрепа за протестите (07.09.2020)
Прессъобщение: Дейвид Макалистър: Европейският парламент подкрепя народа на
Беларус, който изисква промяна (25.08.2020)
Процедурно досие
Делагация на ЕП за отношенията с Беларус
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86829/meps-call-for-eu-sanctions-against-belarusian-president-and-navalny-s-poisoners
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200918IPR87426/the-eu-must-undertake-a-comprehensive-review-of-its-relations-with-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200921IPR87513/sviatlana-tsikhanouskaya-calls-on-meps-to-stand-by-the-people-of-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2081(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-by/home


Визова реципрочност със САЩ:
евродепутатите ще призоват Комисията да
спазва правото на ЕС
 
ЕП е все по-неудовлетворен, че гражданите на четири
държави членки на ЕС все още се нуждаят от виза, за
да пътуват до САЩ, докато всички граждани на САЩ
могат да влизат в Европа без виза.
 
В  понеделник  евродепутатите  ще  отправят  питане  към  Комисията  защо  не  е
предложила повторно въвеждане на визови изисквания за САЩ, като се има предвид,
че  страната  продължава да  изисква  гражданите  на  България,  Хърватия,  Кипър и
Румъния да  притежават  виза,  за  да  влязат  на  нейна територия.  Всички останали
граждани на ЕС са освободени от изискването за виза за краткосрочен престой в САЩ
(до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни), както и гражданите на САЩ при
посещение в Европейския съюз.
 
Проекторезолюцията,  изготвена  от  комисията  на  ЕП  по  граждански  свободи
правосъдие  и  вътрешни  работи  (LIBE),  ще  бъде  гласувана  в  сряда  (обяване  на
резултатите  в  четвъртък),.
 
Контекст
 
Съгласно механизма за реципрочност на ЕС, ако дадена трета държава не отмени
визовите  изисквания  за  граждани  на  ЕС  в  срок  от  24  месеца  след  като  е  била
официално  уведомена,  че  няма  реципрочни  визови  договорености,  Европейската
комисия трябва да приеме делегиран акт за суспендиране на премахването на визите
за нейните граждани за срок от 12 месеца. Както Европейският парламент, така и
Съветът биха могли да възразят срещу такъв делегиран акт.
 
На 12 април 2014 г. беше повдигнат официално въпросът за липсата на реципрочност,
засягаща  България,  Хърватия,  Кипър  и  Румъния  (по  това  време  Полша  също  бе
засегната,  но  от  миналата  година  полските  граждани  могат  да  пътуват  до  САЩ
безвизово), което означава, че крайният срок за предприемане на действия от страна
на Комисията е изтекъл на 12 април 2016 г.
 
Парламентът  вече  поиска  от  Комисията  да  се  съобрази  с  правилата  в  пленарна
резолюция,  приета  през  март  2017  г.
 
Процедурен код: 2020/2605(RSP) 
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/QO/2020/07-13/1200867EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/RE/2020/07-13/1200855EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1806
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170227IPR64156/parliament-asks-eu-commission-to-press-for-full-us-eu-visa-reciprocity


Дебат: понеделник, 19 октомври
 
Гласуване: сряда, 21 октомври (обявяване на резултатите в четвъртък)
 
Допълнителна информация
Актуално състояние по отношение на липсата на реципрочност в областта на визовата
политика (Европейска комисия, 23.03.2020 г.)
Прессъобщение след гласуването в комисия (14.07.2020)
Процедурно досие

Пленарни сесии

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

17 I 19

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200323_com-2020-119-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200323_com-2020-119-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200712IPR83210/visa-reciprocity-with-the-us-the-commission-must-comply-with-eu-law-and-act
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2605(RSP)


Евродепутатите ще обсъдят случаите на
полицийско насилие в държавите членки
 
Във вторник ЕП ще повдигне въпроса за случаите на
предполагаемо прекомерно или необосновано
използване на полицейски сили и ще настояват всички
злоупотреби да бъдат наказвани. 
 
Случаят с Йозеф Чованец, словашки гражданин, който почина, след като бе задържан
на летище Шарлероа (Белгия) през февруари 2018 г., вероятно ще бъде повдигнат.
 
През  юни  2020  г.,  във  връзка  с  убийството  на  Джордж  Флойд  в  САЩ  и  мирните
протести  срещу  расизма  и  полицейското  насилие  в  целия  свят,  евродепутатите
подчертаха,  че  действията  на  правоприлагащите  органи  следва  винаги  да  бъдат
„законосъобразни,  пропорционални,  необходими и крайна мярка„  и отбелязаха,  че
„прекомерното  използване  на  сила  срещу  тълпите  противоречи  на  принципа  на
пропорционалност“. Те призоваха за прекратяване на практиките на расово и етническо
профилиране, както и за по-голямо многообразие в рамките на полицейските сили,
които следва също така да получат по-добро обучение по отношение на борбата с
расизма и дискриминацията.
 
Дебат: вторник, 20 октомври 
 
Допълнителна информация
Изявление на председателя на ЕП (14.9.2020)
Резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2020 г. относно протестите срещу
расизма след смъртта на Джордж Флойд
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/rule-of-law-is-a-fundamental-eu-value--we-need-clarity-about-death-of-jozef-chovanec
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0173_BG.html


Дебат: държави членки, продаващи паспорти
на ЕС
 
Евродепутатите ще зададат въпроси на Комисията
относно възможните мерки за попречване на
престъпниците от трети държави да купуват документи
за гражданството на ЕС, или визи за достъп до ЕС.
 
Дебатът  в  четвъртък  идва  след  скорошен  скандал  в  Кипър,  в  който  участват
високопоставени  кипърски  длъжностни  лица,  включително  председателят  на
националния парламент. Тези лица са били тайно записани да предлагат помощ на
фиктивен  китайски  изпълнителен  орган  с  криминално  досие  да  получи  кипърски
паспорт чрез националната схема „гражданство срещу инвестиции“.  Впоследствие
президентът на Кипър обяви,  че програмата ще бъде спряна.
 
Кипър е една от трите държави членки на ЕС, заедно с Малта и България, за които е
възможно да се получи гражданство в замяна на инвестиция, т.нар. „златни паспорти“.
19 държави от ЕС изпълняват програми за „пребиваване чрез инвестиции„, известни
като „златни визи“. Евродепутатите многократно са предупреждавали, че тези схеми са
свързани с корупция, данъчни измами и изпиране на пари, и са се оплаквали от липсата
на прозрачност.
 
През януари 2019 г. Европейската комисия създаде експертна група с представители на
всички държави членки на ЕС, която да разработи общи стандарти и насоки по тези
въпроси. След четири заседания миналата година групата още не е заседавала през
2020 г.
 
Дебат: четвъртък, 22 октомври
 
Процедура: изявление на Комисията, без резолюция
 
Допълнителна информация
Доклад на Комисията относно схемите за гражданство и пребиваване срещу
инвестиции в Европейския съюз (23.01.2019)
Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Схеми за гражданство срещу
инвестиции и пребиваване срещу инвестиции в ЕС (17.10.2018 г.)
Дебат: Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез
т.нар. „златни визи“ (30.05.2018)
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https://twitter.com/CYpresidency/status/1315936244950609920
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_BG.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship/activities-group-member-state-experts-investor-citizenship-and-residence-schemes_bg
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee-regions-investor-citizenship-and-residence-schemes-european-union_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)627128
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-30-ITM-019_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-30-ITM-019_EN.html

