
 

Коронавирус: евродепутатите призовават за
солидарност сред държавите членки на ЕС
 

Във вторник Парламентът обсъди ситуацията с COVID-19 с Комисията и
Хърватското председателство, като подчерта необходимостта от забавяне на
разпространението му в Европа.
 
Стела Кириaкиду, европейски комисар за здравеопазване и безопасност на храните,
заяви че COVID-19 представлява извънредна ситуацията за общественото здраве,
която се изменя с всеки изминал час. Държавите членки трябва да се съсредоточат
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Евродепутатите искат повече средства за изследвания на коронавируса

• Похвала за здравните работници, които се борят с коронавируса

• Комплекти за изследване, маски и дихателни апарати трябва да бъдат произведени в
ЕС и да могат да бъдят закупени от всички държави членки

• Повече средства за съвместни изследвания за справяне с вируса
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върху задържането на вируса, за да се забави разпространението му и за да могат
здравните системи да се справят, а въздействието му върху икономиката и социалния
живот да бъде ограничено доколкото е възможно.
 
Редица лидери на политическите групи на ЕП изразиха съчувствие към засегнатите от
вируса и възхищение от здравния персонал, който полага грижи за заразените.
 
Мнозина също така подчертаха необходимостта от солидарност от страна на ЕС и от
повече средства за изследване на вируса. Необходимите медицински консумативи като
комплекти за изследване, маски и дихателни апарати трябва да се произвеждат в
рамките на ЕС и да бъдат на разположение на всички държави членки.
 
Някои евродепутати заявиха,  че е необходимо да има обща европейска оценка на
риска, за да се гарантира, че същите мерки ще се прилагат в райони със същото ниво на
риск. Нуждата от общи правила за влизане в Шенгенското пространство също беше
повдигната от някои от тях.
 
Можете да гледате видезапис от дебата тук.
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Пленарен дебат 12 февруари
Оценка на риска от Европейски център за профилактика и контрол върху
заболяванията за ситуация с коронавирус в Европа от 2 март
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията относно COVID-
19
Проучване на ЕП: икономическо въздействие от епидемии и пандемии
Уебсайт на Световната здравна организация - COVID-19
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20200310&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2591(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-12-ITM-026_BG.html
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/publications-data/rapid-risk-assessment-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646195/EPRS_BRI(2020)646195_EN.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu

Съобщение за пресата

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

3 I 3


