
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
23-26 ноември 2020 г. 
 
Европейските потребители скоро ще могат да защитават
правата си колективно 
Групи потребители, пострадали от незаконни практики, скоро ще могат да
предприемат колективни действия и да търсят обезщетение.
 
 
Свобода на медиите: загриженост във връзка с опитите за
заглушаване на критици и нападенията срещу журналисти 
Евродепутатите се опасяват, че медийният плурализъм е изложен на риск в
няколко държави членки на ЕС и предупреждават за нарастващия натиск и
тормоз, пред които са изправени журналистите.
 
 
Евродепутатите ще настояват за въвеждане на „правото на
поправка за потребителите в ЕС“ 
Парламентът ще обсъди и гласува възможностите за повишаване
устойчивостта на продуктите чрез насърчаване на повторната им употреба,
поправка и намаляване на практиките, съкращаващи живота им
 
 
Основните права в ЕС са застрашени, алармират
евродепутатите 
Парламентът ще обсъди във вторник и ще гласува в сряда своя годишен доклад
за състоянието на основните права в ЕС за периода 2018-2019 г.
 
 
Евродепутатите ще обсъдят ситуацията в окупирания от Турция
Северен Кипър 
ЕП ще обсъди политическата ситуация в Кипър, включително частичното
повторно отваряне на Вароша, с върховния представител по въпросите на
външните работи и политика на ЕС Жозеп Борел.
 
 
Насилието над жените: дебат относно Истанбулската конвенция 
Загрижени от нарастващия брой случаи на домашно насилие по време на
пандемията, евродепутатите ще призоват държавите членки, които все още не
са ратифицирали Истанбулската конвенция, 
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-11-23

 
 
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 23-26
ноември 2020 г. 
 

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
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/2020-11-23
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


Европейските потребители скоро ще могат да
защитават правата си колективно
 
Групи потребители, пострадали от незаконни практики,
скоро ще могат да предприемат колективни действия и
да търсят обезщетение.
 
След споразумението, постигнато от преговарящите от страна на ЕП и министрите от
ЕС  през  юни,  в  сряда  Парламентът  ще  одобри  позицията  на  Съвета  относно
колективните  искове.
 
Новите правила, които ще бъдат обсъдени от Парламента във вторник сутринта, ще
изискват от държавите членки да въведат механизми за представителни искове, които
да гарантират, че потребителите са добре защитени срещу причинени масови вреди,
като същевременно се осигурят подходящи гаранции срещу неправомерни съдебни
процеси.
 
В директивата се прави разграничение между искове на национално и трансгранично
равнище,  с  хармонизирани  критерии  за  определяне  на  квалифицирани  органи  за
трансгранични дела. Тя ще се прилага за представителни искове, предявени на или
след датата на прилагането й.
 
Процедурен код:2018/0089(COD)
 
Дебат: вторник, 24 ноември
 
Обявяване на резултатите: сряда, 25 ноември
 
Допълнителна информация
Позиция на Съвета на ЕС на първо четене (06/11/2020)
Прессъобщение след гласуването в плерна зала (26.03.2019)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0089(COD)&l=en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Свобода на медиите: загриженост във връзка
с опитите за заглушаване на критици и
нападенията срещу журналисти
 
Евродепутатите се опасяват, че медийният плурализъм
е изложен на риск в няколко държави членки на ЕС и
предупреждават за нарастващия натиск и тормоз, пред
които са изправени журналистите.
 
В понеделник ще се проведе пленарен дебат относно състоянието на свободата на
медиите в ЕС. След това евродепутатите ще гласуват резолюция, която поставя акцент
върху  политическата  намеса,  защитата  на  журналисти,  заплахи,  сред  които
разпространението на подбуждащи към омраза изказвания и дезинформация, както и
ролята на интернет платформите.
 
В проекта за  текста,  приет от  комисията на  ЕП по граждански свободи (LIBE),  се
подчертават  „опитите  на  правителствата  на  някои  държави  членки  да  заглушат
критичните и независими медии“ и се настоява, че средствата на ЕС не следва да
бъдат насочвани към контролирани от правителствата издания или за финансиране на
пропаганда.
 
Унгарско вмешателство в медиите в Словения и Северна Македония
 
По време на отделен дебат в сряда евродепутатите ще обсъдят с представители на
Съвета на ЕС и на Комисията намесата на Унгария в медиите в Словения и Северна
Македония.
 
Процедурен код: 2009/2020 (INI)
 
Дебат: понеделник, 23 ноември (свобода на медиите) и сряда, 25 ноември (Унгарско
вмешателство) 
 
Обявяване на резултатите: сряда, 25 ноември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media


Допълнителна информация
Профил на докладчика Магдалена Адамович (ЕНП, Полша)
Процедурно досие
Свободата на медиите и пандемията от COVID-19
Резолюция на ЕП относно плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз
(3.05.2018)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални медии
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk



Евродепутатите ще настояват за въвеждане
на „правото на поправка за потребителите в
ЕС“
 
Парламентът ще обсъди и гласува възможностите за
повишаване устойчивостта на продуктите чрез
насърчаване на повторната им употреба, поправка и
намаляване на практиките, съкращаващи живота им
 
Дебатът ще се проведе в понеделник, а гласуването в сряда.
 
В проекторезолюцията за  по-устойчив единен пазар членовете  на  ЕП призовават
Европейската  комисия  да  осигури  на  потребителите  „право  на  поправка“,  с  цел
поправянето да стане по-привлекателно, систематично и икономически ефективно,
независимо дали чрез гаранции за заменени части или по-добър достъп до информация
за ремонт и поддръжка.
 
Те  също  така  изискват  увеличаване  на  подкрепата  за  пазарите  на  стоки  втора
употреба, въвеждането на мерки за справяне с практики, които умишлено съкращават
живота на продуктите, и засилване на устойчивото производство. Евродепутатите
настояват отново за налагането на обвързващи правила за общи зарядни устройства,
което ще намали електронните отпадъци и насърчават разработването на правила за
етикетиране на продуктите и услугите според тяхната трайност (напр. създаване на
брояч за  употребата при определени категории стоки с  цел да  се  улесни тяхната
повторна употреба).
 
Процедурен код: 2020/2021(INI) 
 
Дебат: Понеделник, 23 ноември 
 
Обявяване на резултатите: сряда, 25 ноември
 
Процедура: Процедура по собствена инициатива (INI)
 
Допълнителна информация
Проект на резолюция „Към по-устойчив единен пазар за предприятията и
потребителите“
Прессъобщение на ЕП: „Потребителите в ЕС трябва да се ползват с „право на
поправка“ и повишена безопасност на продуктите“ (26.10.2020)
Процедурно досие
Профил на докладчика Давид Корман (Зелените/ЕСА, Франция)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201024IPR90101/potrebitelite-v-es-da-se-polzvat-s-pravo-na-remont-i-bezopasnost-na-produktite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201024IPR90101/potrebitelite-v-es-da-se-polzvat-s-pravo-na-remont-i-bezopasnost-na-produktite
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2021(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197503/DAVID_CORMAND/home
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Основните права в ЕС са застрашени,
алармират евродепутатите
 
Парламентът ще обсъди във вторник и ще гласува в
сряда своя годишен доклад за състоянието на
основните права в ЕС за периода 2018-2019 г.
 
Очаква се евродепутатите да алармират за влошаването на спазването на основните
права  и  ценностите  на  ЕС  и  да  подчертаят  острата  нужда  от  въвеждането  на
механизъм  за  демокрация,  върховенство  на  закона  и  основни  права.
 
Наред с други теми, проектът на текста:
 

подчертава, че хората от групи в неравностойно положение са най-силно
засегнати  от  строгите  икономии  и  призовава  за  въвеждането  на
икономически  политики,  които  отчитат  социалните  стандарти; 
осъжда  „организираната  реакция“  срещу  равенството  между  половете,
правата на жените и сексуалното и репродуктивно здраве и права, както и
множество постоянни форми на насилие над жените;
 
подчертава, че употребата на изказвания, подбуждащи към омраза, става все
по-нормализирана и че различни форми на расизъм се проявяват не само от
екстремисти, но и от някои политически лидери и членове на правителства;
 
осъжда атаките срещу свободата на медиите, независимостта и плурализма,
както и срещу журналисти; 
изразява сериозна загриженост относно насилствените връщания на бежанци
и хуманитарната ситуация в горещите точки; 
критикува усилията на някои правителства да отслабят разделението на
властите и независимостта на съдебната власт;  и 
призовава  държавите  членки  да  се  въздържат  от  приемане  на  закони,
ограничаващи  свободата  на  организирани  събирания  и  осъжда
непропорционални  насилствени  намеси.
 

Процедурен код: 2019/2199 (INI)
 
Дебат: вторник, 24 ноември
 
Обявяване на резултатите: сряда, 25 ноември (TBC)
 
Процедура: незаконодателна резолюция
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values


Допълнителна информация
Прессъобщение относно гласуването в комисията LIBE (17.11.2020)
Профил на докладчика Клеър Дейли (ЕОЛ / НЗЛ, Ирландия)
Процедурно досие
Годишен доклад на Европейската комисия относно прилагането на Хартата на
основните права на ЕС през 2018 г.
Агенция на ЕС за основните права: Доклад за 2018 г.
Агенция на ЕС за основните права: Доклад за 2019 г.
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91603/protect-eu-fundamental-rights-in-all-their-diversity
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197731/CLARE_DALY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2199(INI)
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019


Евродепутатите ще обсъдят ситуацията в
окупирания от Турция Северен Кипър
 
ЕП ще обсъди политическата ситуация в Кипър,
включително частичното повторно отваряне на
Вароша, с върховния представител по въпросите на
външните работи и политика на ЕС Жозеп Борел.
 
Дебатът във вторник ще бъде последван от гласуване на резолюция в четвъртък.
 
През октомври десният протурски кандидат Ерсин Татар спечели президентските
избори в Северен Кипър, в изборен процес, който според критиците беше помрачен от
неправомерно политическо влияние от страна на Турция.
 
В  неделя,  15  ноември,  турският  президент  Реджеп  Таип  Ердоган  посети  района,
включително Вароша (изоставен квартал в кипърския град Фамагуста), за да отбележи
честването на едностранното обявяване на неговата независимост преди 37 години.
Посещението на президента Ердоган във Вароша беше осъдено като нарушаващо
резолюциите на ООН,  целящи обединението на разделения от  войната остров.
 
Дебат: вторник, 24 ноември 
 
Обявяване на резултатите: четвъртък, 26 ноември
 
Процедура:  Изявление  на  заместник-председателя  на  Комисията/върховен
представител  на  ЕС,  последвано  от  резолюция
 
Допълнителна информация
Вароша: Изказване на върховния представител Жозеп Борел (15.11.2020)
Прессъобщение: „Източно Средиземноморие: Турция трябва незабавно да прекрати
незаконните сондажни дейности“ (17.09.2020)
Изследване на ЕП: „Турция: Реконструкция на предизвикващото конфликти проучване
на запасите от природен газ в Източното Средиземноморие“ (септември 2020)
Свободен достъп до снимки, видео и аудио материали
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/88731/Varosha:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative%20Josep%20Borrell
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/



Насилието над жените: дебат относно
Истанбулската конвенция
 
Загрижени от нарастващия брой случаи на домашно
насилие по време на пандемията, евродепутатите ще
призоват държавите членки, които все още не са
ратифицирали Истанбулската конвенция, 
 
да го направят незабавно.
 
По  повод  Международния  ден  за  елиминиране  на  насилието  срещу  жените  (25
ноември),  евродепутатите  ще  обсъдят  в  сряда  сутринта  последните  развития  по
отношение на ратифицирането на Истанбулската конвенция за превенция и борба с
насилието над жени и домашното насилие.
 
В момент, когато нарастващите случаи на домашно насилие в много страни от ЕС бяха
допълнително изострени от извънредните мерки във връзка с пандемията, се очаква
евродепутатите да призоват държавите членки, които все още не са ратифицирали
конвенцията, да го направят незабавно и да предприемат всички необходими действия
за прекратяване на насилието над жените.
 
Контекст
 
Въпреки че ЕС подписа Конвенцията на 13 юни 2017 г., шест държави членки все още
не са я ратифицирали: България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия и Словакия. През май
2020  г.  унгарският  парламент  гласува  да  бъде  отхвърлена  ратификацията  на
конвенцията. През юли полските власти заявиха, че възнамеряват да се оттеглят от
Конвенцията, която Полша ратифицира през 2015 г.
 
Конвенцията  на  Съвета  на  Европа  за  превенция  и  борба  с  насилието  над  жени и
домашното  насилие,  известна  като  Истанбулската  конвенция,  е  първият  правно
обвързващ международен инструмент по този въпрос. Той установява всеобхватна
рамка  от  мерки  за  предотвратяване  на  такова  насилие,  подкрепа  на  жертвите  и
наказване  на  извършителите.
 
Дебат: сряда, 25 ноември
 
Процедура: Изявление на Комисията на Съвета, без резолюция
 

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


Допълнителна информация
Резолюция на ЕП от 28 ноември 2019 г. относно присъединяването на ЕС към
Истанбулската конвенция
Изявление - Планираното оттегляне на Полша от Истанбулската конвенция е
критикувано от водещи евродепутати (30.07.2020)
Проучване на ЕП - Справяне с насилието над жени и домашното насилие в Европа:
добавената стойност на Истанбулската конвенция и кои предизвикателства остават
(октомври 2020 г.)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200730IPR84301/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200730IPR84301/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf

