
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
9-10 март 2020  – Брюксел
 
Коронавирус: евродепутатите ще обсъдят настоящото
разпространение и реакцията на ЕС 
Във вторник сутрин Парламентът ще обсъди разпространението на COVID-19 с
председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и с Хърватското
председателство. 
 
 
Пленарен дебат с председателя на Съвета Шарл Мишел относно
неуспешното заседание на Европейския съвет посветено на
бюджета  
Във вторник следобед евродепутатите ще направят оценка на отрицателния
резултат от февруарското заседание на Европейския съвет относно следващия
дългосрочен бюджет на ЕС. 
 
 
ЕП прави оценка на ситуацията с бежанците на гръцко-турската
граница  
Развитията на гръцката граница с Турция, след решението на Анкара да
разреши на мигранти и бежанци да влязат на територията на ЕС, ще бъдат
обсъдени във вторник.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-03-09
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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/2020-03-09
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
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Коронавирус: евродепутатите ще обсъдят
настоящото разпространение и реакцията на
ЕС
 
Във вторник сутрин Парламентът ще обсъди
разпространението на COVID-19 с председателя на
Комисията Урсула фон дер Лайен и с Хърватското
председателство. 
 
След  бързото  разпространение  на  COVID-19  в  много  държави  членки  на  ЕС,
Парламентът ще направи оценка на ситуацията и на координираните усилия на ЕС и
държавите за спиране на разпространението на вируса и смекчаване на последствията
от него. Тези усилия включват новия екип за реагиране на коронавируса, създаден от
председателя  на  Комисията  Урсула  фон  дер  Лейен,  който  ще  се  координира  с
държавите членки за обмен на информация,  оценка на нуждите и осигуряване на
последователен отговор в  целия ЕС.
 
Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDPC) публикува
бърза оценка на риска относно ситуацията на новия коронавирус в Европа на 2 март,
като заяви, че рискът от широко разпространено и трайно предаване на COVID-19 в ЕС
през следващите седмици е умерен до висок, с очакване още страни да докладват
повече случаи и струпвания. Значително увеличение на случаите на COVID-19 през
следващите седмици би засегнало дълбоко общественото здравеопазване и здравните
системи, икономиката и социалния живот.
 
Бързи факти 
 
COVID-19 произхожда от Ухан в провинция Хубей в Китай. Оттогава тя се разпространи
извън Азия и броят на заразените с COVID-19 хора в държавите членки на ЕС нараства.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: вторник, 10 март
 
Процедура: Изявления на Съвета и Комисията
 
Допълнителна информация
Уебсайт на 	Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията
относно  COVID-19
Уебсайт на Световната здравна организация относно  COVID-19
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Пленарен дебат с председателя на Съвета
Шарл Мишел относно неуспешното заседание
на Европейския съвет посветено на бюджета 
 
Във вторник следобед евродепутатите ще направят
оценка на отрицателния резултат от февруарското
заседание на Европейския съвет относно следващия
дългосрочен бюджет на ЕС. 
 
Срещата на високо равнище на 20-21 февруари приключи без съгласие от страна на
държавите членки относно общата позиция за следващата многогодишна финансова
рамка (МФР 2021-2027 г.).  Това допълнително забави преговорите с  Европейския
парламент,  защитаващ амбициозен бюджет,  който изпълнява обещанията на ЕС и
отговаря на предизвикателствата на Европейския съюз, като например изменението на
климата, миграцията и сигурността, и който продължава да подкрепя земеделците,
градовете, регионите, студентите, изследователите, бизнеса и неправителствените
организации в цяла Европа.
 
„Не можем да си позволим тясна счетоводна логика и пълна липса на политическа
визия“, заявиха на 21 февруари евродепутатите. В рамките на дебата те ще повторят
своето  разочарование  от  провала  на  срещата  на  високо  равнище  на  ЕС  относно
бюджета и ще направят оценка на състоянието, както и последиците за финансирането
от ЕС за следващата година и периода след това.
 
Те ще обсъдят темите от дневния ред за следващата редовна среща на Европейски
съвет на 26-27 март, и по-специално укрепването на икономическата основа на ЕС,
цифровите технологии, разширяването на ЕС, външните отношения и други теми.
 
Бързи факти 
 
Тъй като текущият дългосрочен бюджет на ЕС изтича на 31 декември 2020 г., ЕС се
нуждае от нов хоризонт на бюджетно планиране за следващите седем години. Поради
това  Европейската  комисия  представи  планове  за  следващата  многогодишна
финансова рамка за 2021-2027 г. през май 2018 г. Европейският парламент прие своята
позицията през ноември 2018 г. и отново я потвърди през октомври 2019 г. Съветът на
ЕС все още не е успял да постигне съгласие по позицията си и засега не е определена
дата за друго специално заседание на държавите членки за бюджета.
 
Допълнителна информация 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2020/02/20-21/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_EN.html


Дебат: вторник, 10 март
 
Процедура: Изявленията на Съвета и Комисията, последвани от дебат, без резолюция
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Изявление на председателя Сасоли: „Парламентът е разочароват от неуспеха на
Съвета в намирането на споразумение“ (21.02.2020)
Преговарящите по МФР са разочаровани от неуспеха на Срещата на високо равнище
относно бюджета (21.02.2020)
Въпроси и отговори - МФР

Armin WISDORFF
Press Officer
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-disappointed-by-councils-failure-to-find-an-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-parliament-disappointed-by-councils-failure-to-find-an-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200218IPR72807/ep-s-mff-negotiators-disappointed-by-failure-of-eu-budget-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff


ЕП прави оценка на ситуацията с бежанците
на гръцко-турската граница 
 
Развитията на гръцката граница с Турция, след
решението на Анкара да разреши на мигранти и
бежанци да влязат на територията на ЕС, ще бъдат
обсъдени във вторник.
 
От миналия уикенд хиляди хора правят опити да преминат гръцко-турската граница по
суша и море, след като президентът Ердоган обяви, че страната му повече няма да ги
спира, както прави от 2016 г. насам в замяна на финансовата помощ на ЕС. Ходът на
Ердоган последва ескалацията на бойните действия в сирийската война, включително
въздушен удар от сирийските сили миналия четвъртък в провинция Идлиб, при който
загинаха десетки турски войници.
 
Гръцкото правителство изпрати полиция за борба с безредиците на границата и в
неделя обяви, че няма да приема никакви молби за убежище в продължение на месец,
за което получи остра критика от Върховния комисариат за бежанците на ООН, и че ще
експулсира  всеки,  който  преминава  незаконно  границата.  Фронтекс,  граничната
агенция на ЕС, от своя страна, приведе в изпълнение бърз оперативен план в подкрепа
на гръцките власти.
 
Председателят на ЕП Давид Сасоли посети гръцко-турската граница в близост до
Орестиада, заедно с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, хърватския президент
Андрей Пленкович, чиято страна е председател на ротационното председателство на
Съвета  на  ЕС,  председателя  на  ЕК  Урсула  фон  дер  Лейен  и  председателя  на
Европейския  съвет  Шарл  Мишел  ,  за  да  оценят  ситуацията  на  място.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: вторник, 10 март
 
Процедура: изявление на Съвета и Комисията
 
Допълнителна информация
Сътрудничеството между ЕС и Турция и положението на сирийските бежанци в
Турция: кадри от съвместния дебат
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e5d08ad4/unhcr-statement-situation-turkey-eu-border.html
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-to-launch-rapid-border-intervention-at-greece-s-external-borders-NL8HaC
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-we-must-make-a-commitment-to-the-thousands-of-unaccompanied-minors-at-europes-borders
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-of-syrian-refugees-in-turkey-debate_I180018-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/situation-of-syrian-refugees-in-turkey-debate_I180018-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk
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