
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
14-18 декември 2020  г. 
 
Демократичната опозиция в Беларус ще получи наградата
„Сахаров“ за 2020 г. 
Демократичната опозиция в Беларус ще получи наградата „Сахаров“ за свобода
на мисълта за 2020 г. на церемония в сряда в 13.00 ч. (българско време)
 
 
ЕП е готов да гласува бъдещия финансов пакет на ЕС и
бюджета за 2021 г. 
След постигнатия пробив от Европейският съвет по дългосрочния бюджет и
пакета за възстановяване, Парламентът е готов да гласува по всички свързани
законодателни досиета.
 
 
Климат, Турция, ваксини: евродепуатите ще обсъдят
резултатите от декемврийската среща на върха на ЕС 
В сряда Парламентът ще направи оценка на резултатите от декемврийското
заседание на Европейския съвет с председателите на Комисията и Съвета
Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел. 
 
 
Отношения между ЕС и Обединеното кралство: евродепутатите
ще направят преглед на преговорите за бъдещо партньорство 
Последните събития, свързани с преговорите между ЕС и Обединеното
кралство относно бъдещо партньорство след Брекзит, ще бъдат обсъдени в
петък сутринта, 18 декември. 
 
 
Ваксини срещу COVID-19: евродепутатите ще обсъдят стратегия,
гарантираща справедливо разпределение 
В сряда ще бъде обсъдена стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19 с
комисар Кириакиду, която е насочена към справяне с предизвикателствата в
рамките на ЕС и извън него.
 
 
Окончателно гласуване за гарантиране на високо качество на
чешмяната вода и намаляване на пластмасовите отпадъци 
Окончателно гласуване за гарантиране на високо качество на чешмяната вода
и намаляване на пластмасовите отпадъци
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REACT-EU: Допълнителни ресурси за справяне с въздействието
от COVID-19 на местно равнище 
Очаква се евродепутатите да одобрят пакет (REACT-EU) от 47.5 милиарда евро
за смекчаване на непосредствените последици от кризата с COVID-19 в
регионите на ЕС.
 
 
Изменение на климата: как ЕС може да се подготви и адаптира 
Евродепутатите искат да дадат тласък на изграждането на устойчиви на
изменението на климата общества чрез предстоящата стратегия на ЕС за
адаптация, в резолюция,
 
 
Членовете на ЕП ще подкрепят Европейската гражданска
инициатива за насърчаване на многообразието 
Парламентът ще обсъди в понеделник предложенията „Minority Safepack“,
представени от над 1.1 милиона европейци, с резолюция, която ще бъде
внесена в четвъртък.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-12-14

 
 
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 14-18
декември 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

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/2020-12-14
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


Демократичната опозиция в Беларус ще
получи наградата „Сахаров“ за 2020 г.
 
Демократичната опозиция в Беларус ще получи
наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2020 г.
на церемония в сряда в 13.00 ч. (българско време)
 
Опозицията в Беларус, мнозина представители на която са лишени от свобода или е
трябвало да избягат от страната след тазгодишните протести срещу авторитарния
президент Александър Лукашенко, ще бъде представена на церемонията от няколко
лауреати, включително лидера на опозицията Светлана Тихановска. Те ще получат
наградата от председателя на ЕП Давид Сасоли на церемония в пленарната зала на 16
декември, сряда, в 13.00 ч. (българско време).
 
Очаква се председателят Д. Сасоли, г-жа Тихановска и другият лауреат Вероника
Цапкало  да  проведат  пресконференция  непосредствено  след  церемонията  по
награждаването,  от  13.40  ч.  (българско  време),  в  залата  за  пресконференции  на
Парламента  Анна  Политковская.
 
Можете да гледате както церемонията, така и пресконференцията на живо чрез EP Live
и EbS +.
 
Прочетете повече за другите номинирани за наградата „Сахаров“ за тази година.
 
Прочетете повече за другите кандидати, избрани за наградата „Сахаров“ тази година.
 
Членовете  на  ЕП  в  комисиите  по  външни  работи  (AFET)  и  развитие  (DEVE)  и  в
подкомисията по правата на човека (DROI) ще проведат дискусия с лауреатите от
Беларус на 14 декември, понеделник, от 20.00 до 21.30 ч.  (българско време)
 
Контекст
 
Наградата  „Сахаров“  за  свобода  на  мисълта  носи  името  на  съветския  физик  и
политически дисидент Андрей Сахаров и се присъжда всяка година от Европейския
парламент. Тя е учредена през 1988 г. с цел да отличи хора и организации, защитаващи
правата на човека и основните свободи.
 
Церемония: сряда, 16 декември
 
Процедира: церемония по награждаване 
 
Пресконференция: сряда, 16 декември, 13.40-14.10 (българско време) 
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20201008STO88808/naghradata-sakharov-za-2020-gh-finalistite-sa-izvestni
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home


Допълнителна информация
Наградата „Сахаров“ за 2020 г. е присъдена на демократичната опозиция в Беларус
(22.10.2020)
Инфоклип за лауреатите
Публикация на 	ГД за парламентарни изследвания: Демократичната опозиция в
Беларус. Лауреат на наградата „Сахаров „за 2020 г. за защита на демокрацията“
(декември 2020 г.)
Общност на наградата „Сахаров“
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали - награда „Сахаров“ 2020
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201016IPR89546/naghradata-sakharov-za-2020-gh-e-prisdena-na-demokratichnata-opozitsiia-v-belarus
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201016IPR89546/naghradata-sakharov-za-2020-gh-e-prisdena-na-demokratichnata-opozitsiia-v-belarus
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-sakharov-prize-2020---the-democratic-opposition-in-belarus_I195541-V_v
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Sakharov_Prize_2020_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Sakharov_Prize_2020_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Sakharov_Prize_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


ЕП е готов да гласува бъдещия финансов
пакет на ЕС и бюджета за 2021 г.
 
След постигнатия пробив от Европейският съвет по
дългосрочния бюджет и пакета за възстановяване,
Парламентът е готов да гласува по всички свързани
законодателни досиета.
 
Окончателните  гласувания  по  текстовете  на  регламентите  за  многогодишната
финансова рамка (МФР) и механизма за принципите на правовата държава, както и
този на годишния бюджет за 2021 г.,
 
ще  позволят  спешно  необходимата  подкрепа  от  бюджета  на  ЕС  и  от  фонда  за
възстановяване  да  достигне  до  гражданите  от  началото  на  следващата  година.
 
МФР (включително придружаващото го междуинституционално споразумение - МИС)
беше неофициално договорена със Съвета на ЕС на 10 ноември, докато механизмът,
който  дава  възможност  на  ЕС да  спре  финансирането  на  правителства,  които  не
зачитат ценностите на ЕС, като принципите на правовата държава, беше договорен на
5 ноември, а годишният бюджет за 2021 г. - на 4 декември.
 
Евродепутатите ще гласуват и резолюция, която ще затвори дебата относно МФР,
собствените ресурси и обвързаността с условия във връзка с принципите на правовата
държава.
 
Дебат: понеделник, 14 декември (бюджет 2021), сряда 16 декември Гласуване: сряда 16
декември (МФР, МИС, върховенство на закона, резолюция), петък (бюджет 2021)
 
Допълнителна информация
Проучване на ЕП
Покана на председателя Шарл Мишел към членовете на Европейския съвет преди
тяхната среща на 10-11 декември 2020 г.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201106IPR91014/kompromis-otnosno-dlghosrochniia-biudzhet-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201104IPR90813/vrkhovenstvo-na-zakona-evrodeputatite-postighat-sporazumenie-ss-sveta
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201127IPR92635/sporazumenieto-za-biudzheta-na-es-za-2021-gh-podkrepa-za-vzstanoviavaneto
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/12/09/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meeting-on-10-11-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/12/09/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meeting-on-10-11-december-2020/


Климат, Турция, ваксини: евродепуатите ще
обсъдят резултатите от декемврийската
среща на върха на ЕС
 
В сряда Парламентът ще направи оценка на
резултатите от декемврийското заседание на
Европейския съвет с председателите на Комисията и
Съвета Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел. 
 
В допълнение към бъдещото финансиране от ЕС, на заседанието си на 10-11 декември
европейските  лидери  направиха  оценка  и  координираха  усилията  си  за  борба  с
пандемията от  COVID-19,  включително ваксините и тестовете.  Те се върнаха към
въпроса за изменението на климата, с оглед постигането на съгласие по целта на ЕС за
намаляване на емисиите до 2030 г. Освен това те поставиха акцент върху борбата с
тероризма и насилствения екстремизъм.
 
Пленарния  дебат  ще  се  съсредоточи  и  върху  положението  в  Източното
Средиземноморие и отношенията с Турция, които също са на дневен ред в Европейския
съвет.
 
Дебат: сряда, 16 декември Процедура: изявления на Съвета и Комисията в съвместен
дебат относно МФР, върховенството на закона и резултатите от срещата на върха 
 
Допълнителна информация
Прессъобщение относно пленарния дебат преди Европейския съвет на 10-11 декември
(25.11.2020)
Прессъобщение след гласуването относно закона за климата (11.09.2020)
Дневен ред на срещата на Европейския съвет на 10-11 дeкември
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201120IPR92129/ep-prizovava-liderite-na-es-da-sprat-blokiraneto-na-mfr
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201120IPR92129/ep-prizovava-liderite-na-es-da-sprat-blokiraneto-na-mfr
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201002IPR88431/evrodeputatite-iskat-spad-s-60-na-emisiite-do-2030-gh
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/12/10-11/


Отношения между ЕС и Обединеното
кралство: евродепутатите ще направят
преглед на преговорите за бъдещо
партньорство
 
Последните събития, свързани с преговорите между
ЕС и Обединеното кралство относно бъдещо
партньорство след Брекзит, ще бъдат обсъдени в
петък сутринта, 18 декември. 
 
В  зависимост  от  резултата  от  преговорите  пленарният  дебат  би  могъл  да  бъде
завършен  с  резолюция,  която  да  бъде  поставена  на  гласуване  в  същия  ден.
 
Европейският парламент следи отблизо преговорите чрез своята Координационна
група за Обединеното кралство (UKCG).
 
Дебат: петък, 18 декември 
 
Гласуване: петък, 18 декември 
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията, последвани от резолюция
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Ваксини срещу COVID-19: евродепутатите ще
обсъдят стратегия, гарантираща справедливо
разпределение
 
В сряда ще бъде обсъдена стратегията на ЕС за
ваксиниране срещу COVID-19 с комисар Кириакиду,
която е насочена към справяне с предизвикателствата
в рамките на ЕС и извън него.
 
Разработването и внедряването на ефективна и безопасна ваксина в световен мащаб
вероятно ще бъде единственият начин за прекратяване на пандемията от COVID-19. За
тази цел Комисията предложи стратегия на ЕС за ваксините срещу COVID-19 и изброи
основните стъпки за ефективни стратегии за ваксинация и внедряване на ваксини.
 
По време на дебата в сряда се очаква членовете на ЕП да призоват за европейски
подход, за да се гарантира достъп до безопасни ваксини в цяла Европа, след като им
бъде предоставено разрешение за пускане на пазара в ЕС. Вероятно е също да обсъдят
мерки за гарантиране на справедливо разпределение и защита на най-уязвимите, както
и да  изтъкнат  отново  необходимостта  от  прозрачност  в  процеса  на  одобряване  и
договаряне  на  достъпа до  ваксини срещу COVID-19.
 
Необходим е глобален подход към ваксинацията 
 
В своята резолюция от 25 ноември Парламентът приветства отхвърлянето от страна на
ЕС на „национализма при ваксините“ и заяви, че ЕС трябва да играе водеща роля за
улесняване на равния достъп до ваксини в целия свят. Той също така призова ЕС и
САЩ да засилят сътрудничеството и солидарността помежду си въз основа на научно
ориентиран подход в общата борба с COVID-19.
 
Контекст
 
Комисията  сключи  предварителни  споразумения  за  закупуване  с  няколко
фармацевтични лаборатории, за да създаде портфейл от потенциални ваксини срещу
COVID-19.  Всяка  ваксина  трябва  да  бъде  разрешена  от  Европейската  агенция  по
лекарствата (EMA) в  съответствие със стандартите за безопасност и  ефикасност.
Неотдавна EMA получи две заявления за разрешение за употреба при определени
условия за две ваксини срещу COVID-19 и се очаква да приключи оценките си през
идните седмици.
 
На 22 септември Парламентът организира публично изслушване на тема „Как да се
осигури достъп на гражданите на ЕС до ваксини срещу COVID-19: клинични изпитвания,
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1903
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92140/covid-19-and-foreign-policy-eu-must-defend-its-interests-and-values
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives


производство и разпространение“.
 
Дебат: сряда, 16 декември
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията 
 
Допълнителна информация
Прессъобщение след дебат в комисията ENVI (10.12.2020)
Ваксини срещу COVID-19: евродепутатите търсят отговори от представители на
сектора (22.9.2020)
COVID-19: евродепутатите искат безопасни ваксини, пълна прозрачност и отговорност
за дружествата (7.9.2020)
COVID-19 и външната политика: ЕС трябва да защитава своите интереси и ценности
(25.11.2020)
Стратегията на ЕС за ваксините срещу COVID-19 трябва да гарантира безопасност и
достъпност за всички (22.06.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR93213
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86419/covid-19-meps-want-safe-vaccines-full-transparency-and-liability-for-companies
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86419/covid-19-meps-want-safe-vaccines-full-transparency-and-liability-for-companies
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92140/covid-19-and-foreign-policy-eu-must-defend-its-interests-and-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92140/covid-19-and-foreign-policy-eu-must-defend-its-interests-and-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81614/eu-strategy-on-covid-19-vaccines-must-guarantee-safety-and-accessibility-for-all


Окончателно гласуване за гарантиране на
високо качество на чешмяната вода и
намаляване на пластмасовите отпадъци
 
Окончателно гласуване за гарантиране на високо
качество на чешмяната вода и намаляване на
пластмасовите отпадъци
 
Новите  законодателни  правила,  предназначени  да  предлагат  висококачествена
чешмяна вода в целия ЕС, ще бъдат гласувани в четвъртък, в отговор на исканията на
над  1.8  милиона  европейци,  подписали  първата  по  рода  си  успешна  европейска
гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water) в подкрепа на подобряването на
достъпа до безопасна питейна вода за всички европейци.
 
За  да  се  даде  възможност  и  да  се  насърчат  хората  да  пият  чешмяна  вода,  а  не
бутилирана вода, качеството на чешмяната вода ще бъде подобрено чрез снижаване на
допустимите максимални стойности за някои замърсители. За да се подобри достъпът,
държавите  членки  следва  да  насърчават  безплатното  предоставяне  на  вода  в
обществените сгради или безплатно, или срещу ниска такса за обслужване, за клиенти
в ресторанти, столове и кетъринг услуги.
 
Държавите членки трябва да спазват законодателството на ЕС в областта на
водите
 
Евродепутатите ще гласуват и резолюция относно прилагането на законодателството
на ЕС в областта на водите. В текста те предупреждават, че половината от водните
обекти в ЕС все още не са в добро състояние и че целите на рамковата директива за
водите (РДВ) все още не са постигнати.
 
Контекст
 
Според Европейската комисия по-ниското потребление на бутилирана вода може да
помогне  на  домакинствата  в  ЕС  да  спестят  над  600  милиона  евро  годишно.  Ако
доверието в чешмяната вода се подобри, гражданите могат също така да допринесат за
намаляване на пластмасовите отпадъци от бутилираната вода, включително морските
отпадъци. Пластмасовите бутилки са най-често срещаният пластмасов предмет за
еднократна употреба,  замърсяващ европейските плажове.
 
Дебат: вторник, 15 декември
 
Резултати от гласуване: сряда, 16 декемви (директивата за питиейна вода); четвъртък,
17 декември (резолюция)

Пленарни сесии
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https://www.right2water.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_429


Процедура: обикновена законодателна резолюция (директивата за питиейна вода);
незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация
Прессъобщение след споразумението (1.12.2020)
Текст от предварителното споразумение
Проект на резолюция   относно качеството на водите
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92513/meps-approve-deal-on-tap-water-and-demand-that-eu-water-legislation-be-respected
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2020/11-30/1198614EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0241_EN.html


REACT-EU: Допълнителни ресурси за справяне
с въздействието от COVID-19 на местно
равнище
 
Очаква се евродепутатите да одобрят пакет (REACT-
EU) от 47.5 милиарда евро за смекчаване на
непосредствените последици от кризата с COVID-19 в
регионите на ЕС.
 
Средствата ще бъдат предоставени през следващите две години чрез структурните
фондове на ЕС. Операциите, обхванати от пакета, ще бъдат допустими, считано от 1
февруари 2020 г., със задна дата. На страните от ЕС ще бъде разрешено да използват
тези допълнителни ресурси до края на 2023 г. Инвестициите ще бъдат насочени към
секторите, които са най-силно засегнати от икономическите последици от пандемията.
Подробна  информация  относно  политическото  споразумение,  постигнато  от
законодателите  на  ЕС  на  18  ноември,  може  да  бъде  намерена  тук.
 
Контекст
 
REACT-EU е предложение на Комисията за справяне с икономическото въздействие на
пандемията,  под  формата  на  изменение  на  Регламента  за  общоприложимите
разпоредби, ръководещ програмния период 2014-2020 г. на политиката на сближаване.
То  следва  две  предходни  предложения,  свързани  с  политиката  на  сближаване,
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII)  и Инициативата за
действие в отговор на коронавируса плюс (CRII +), с които се изменят правилата за
регионалните разходи, за да се улесни възстановяването. Допълнителните ресурси на
REACT-EU ще дойдат от Next Generation EU - инструментът на Европейския съюз за
възстановяване.
 
Гласуване: вторник, 15 декември
 
Процдура: обикновена законодателна процедура, първо четене
 
Допълнителна информация
Прессъобщение след политическото споразумение (18.11.2020)
Процедурно досие
Профил на съдокладчика Констанце Крел (С&Д, Германия)
Профил на съдокладчика Андрей Новаков (ЕНП, България)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1303-20200718
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1303-20200718
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0441&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0441&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/107212/ANDREY_NOVAKOV/home


Изменение на климата: как ЕС може да се
подготви и адаптира
 
Евродепутатите искат да дадат тласък на
изграждането на устойчиви на изменението на климата
общества чрез предстоящата стратегия на ЕС за
адаптация, в резолюция,
 
 която ще бъде поставена на гласуване в четвъртък.
 
През  2021  г.  от  Комисията  се  очаква  нова  стратегия  за  адаптация  като  част  от
Европейския зелен пакт. В четвъртък Парламентът ще дебатира с Комисията относно
поуките, извлечени от настоящата стратегия. Те вероятно ще отправят питания дали
новата  стратегия  ще  отговори  на  най-новите  научни  доказателства  относно
въздействието на изменението на климата и как тя ще се справи с опустиняването и
влошаването на качеството на земите.
 
В  проекторезолюцията,  която  ще  бъде  поставена  на  гласуване  в  четвъртък,  се
призовава за подновяване на акцента върху адаптацията, за да се сведе до минимум
отрицателното въздействие на изменението на климата. Разходите на ЕС свързани с
климата, следва да допринесат както за смекчаване на последиците от изменението на
климата, така и за адаптиране към него. Текстът припомня, че цената на бездействието
би била много по-голяма. В проекторезолюцията също така се подчертава, че само
инфраструктура, която е устойчива на изменението на климата, следва да получава
финансиране от ЕС.
 
Дебат: четвъртък, 17 декември
 
Резултатите от гласуването: четвъртък, 17 декември
 
Процедура: въпрос с искане за устен отговор 
 
Допълнителна информация
Въпрос с искане за устен отговор (10.09.2020)
Прессъобщение (1.12.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/QO/2020/09-10/1197721EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92514/climate-change-the-eu-needs-to-be-better-prepared-so-it-can-better-adapt


Членовете на ЕП ще подкрепят Европейската
гражданска инициатива за насърчаване на
многообразието
 
Парламентът ще обсъди в понеделник предложенията
„Minority Safepack“, представени от над 1.1 милиона
европейци, с резолюция, която ще бъде внесена в
четвъртък.
 
Очаква  се  евродепутатите  да  се  съсредоточат  върху  равенството  и  мерките  за
подкрепа в областта на политиката на сближаване, финансирането от ЕС и държавната
помощ.  Те  също  така  ще  проучат  как  културите  на  малцинствата  могат  да  бъдат
запазени  чрез  приобщаващи  езикови  мерки,  единен  цифров  пазар  и  свързани  с
медиите политики за адаптиране на блокирането на географски принцип и защитата на
авторското право.
 
Контекст
 
Европейските граждански инициативи (ЕГИ) дават възможност на гражданите на ЕС да
изразят  мнението  си:  ако  повече  от  един  милион  граждани  от  най-малко  седем
държави членки подкрепят  дадена инициатива,  Европейската  комисия трябва да
предприеме действия. Неотдавнашното съвместно публично изслушване, по време на
което членове на ЕП от различни комисии обсъдиха предложенията с организаторите
на Европейската гражданска инициатива, беше първото изслушване относно ЕГИ, което
се  проведе  дистанционно.  През  2019  г.  Парламентът  изигра  решаваща  роля  е
реформата на правилата за ЕГИ с цел укрепване на гласа на гражданите и отново през
2020 г. с цел гарантиране, че пандемията от COVID-19 няма да възпрепятства текущи и
бъдещи инициативи.
 
Дебат: понеделник, 14 декември
 
Гласуване: четвъртък, 17 декември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация
Уебсайт на комисита относно глажданската инициатива „Minority Safepack”
Предложения на „Minority Safepack”
Информационни документи на ЕП: европейска гражданска инициатива
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89132/meps-discuss-potential-minority-protection-laws
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30743/parliament-makes-it-easier-to-organise-a-european-citizens-initiative
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82733/deadline-extension-for-european-citizens-initiatives-approved
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200706IPR82733/deadline-extension-for-european-citizens-initiatives-approved
http://www.minority-safepack.eu/#about
https://www.fuen.org/assets/upload/editor/docs/doc_cM55mAFh_MSPI_Booklet_A4_v3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative

