
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
13-16 май 2020  – Брюксел
 
Парламентът ще обсъди резултатите от срещата на върха,
посветена на COVID-19, с председателя на Съвета Шарл Мишел 
Евродепутатите ще обсъдят резултатите от последната видеоконференция на
Европейския съвет за смекчаване на въздействието от COVID-19 върху
европейските граждани и предприятията в ЕС.
 
 
Преразглеждане на МФР и възстановяване: време за повече
смелост и амбиции  
В сряда евродепутатите ще обсъдят плановете за преразглеждане на бюджета
на ЕС след 2020 г. и плановете за икономическо възстановяване с
председателя фон дер Лайен и Съвета,
 
 
Дългосрочен бюджет на ЕС: Парламентът ще изиска предпазна
мрежа за бенефициерите през 2021 г. 
Евродепутатите искат Комисията да представи план за действие в извънредни
ситуации, за да гарантира непрекъснатост на финансирането от ЕС, в случай че
следващият дългосрочен бюджет на ЕС 
 
 
Унгария и COVID-19: дебат относно основните ценности на ЕС
под заплаха 
В сряда вечерта евродепутатите ще обсъдят извънредните мерки свързани с
COVID-19 в Унгария и тяхното въздействие върху демокрацията,
върховенството на закона и основните права.
 
 
Приложения за проследяване за борба с разпространението на
COVID-19 
В четвъртък членовете на ЕП ще обсъдят използването на приложения за
смартфони за управление на разпространението на пандемията и
предотвратявнването на рисковете, 
 
 
Парламентът ще обсъди ваксините и лечението срещу COVID-19 
Как най-добре да подпомогнем разработването на ваксини и лечение за COVID-
19, ще бъде темата на дебат с комисаря по здравеопазването Стела
Кириакидес и Хърватското председателство 
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70 години по-късно: солидарността и сътрудничеството са
отново на дневен ред 
В четвъртък членовете на ЕП ще отбележат 70-годишнината от Декларацията
на Шуман в дебат за настоящите и бъдещите предизвикателства и
Конференцията за бъдещето на Европа.
 
 
Заеми на стойност от 3 млрд. евро на държави партньори, в
подкрепа на опустошените от пандемията икономики  
В четвъртък Парламентът ще вземе решение относно макрофинансови заеми
на стойност от около 3 милиарда евро, за да помогне на съседите на ЕС и
страните партньори 
 
 
Други теми от двения ред 
Други теми от двения ред: 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-05-13

 
 
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 13-16
май 2020  – Брюксел
 

Обратна връзка 
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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
Press Officer

(+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/2020-05-13
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


Парламентът ще обсъди резултатите от
срещата на върха, посветена на COVID-19, с
председателя на Съвета Шарл Мишел
 
Евродепутатите ще обсъдят резултатите от последната
видеоконференция на Европейския съвет за
смекчаване на въздействието от COVID-19 върху
европейските граждани и предприятията в ЕС.
 
Дебатът, с председателя на Съвета Шарл Мишел и председателя на Комисията Урсула
фон дер Лайен ще започне веднага след откриването на заседанието, а първият кръг на
гласуване ще започне от 17:00 ч. (българско време).
 
На 23 април 2020 г.,  в четвъртата подобна видео среща, лидерите на ЕС обсъдиха
напредъка по различните измерения на европейския отговор на пандемията от COVID-
19.
 
Те подкрепиха европейската пътна карта за премахване на мерките за ограничаване на
COVID-19 и съвместна пътна карта за възстановяване. Освен това държавите членки
приветстваха  предпазните  мрежи  за  работниците,  предприятията  и  държавите,
възлизащи на пакет на стойност 540 милиарда евро, който ще започне да функционира
на 1 юни. Те също така възложиха на Комисията да работи за изготвяне на проект за
предложение за фонд за възстановяване.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 13 май
 
Процедурс: Изявления на Съвета и Комисията, без резолюция
 
Допълнителна информация
Резултати от Видеоконференция на членовете на Европейския съвет, 23 април 2020 г.
Отговорът на ЕС срещу коронавируса (ЕП)
Мерки във връзка с коронавируса (Европейска комисия)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали свързани с COVID-19
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https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2020/04/23/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Обратна връзка 
 
 
Andreas KLEINER
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 32266 (BXL)
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+32) 498 98 33 22
andreas.kleiner@europarl.europa.eu
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Преразглеждане на МФР и възстановяване:
време за повече смелост и амбиции 
 
В сряда евродепутатите ще обсъдят плановете за
преразглеждане на бюджета на ЕС след 2020 г. и
плановете за икономическо възстановяване с
председателя фон дер Лайен и Съвета,
 
 а в петък ще гласуват резолюция.
 
Преди  пленарния  дебат  с  председателя  на  Комисията,  Урсула  фон  дер  Лайен  и
гласуването на резолюция, председателят на Европейския парламент Давид Сасоли,
след заседанието на Контактната група на ЕП за МФР на 6 май заяви: „Сега е моментът
да  бъдем  смели  и  амбициозни  с  действията  подкрепени  от  бюджета  на  ЕС.
Парламентът трябва да бъде ключов играч в процеса заедно с другите институции, за
да  може да  допринесе  в  превръщането  му  в  най-добрия  възможен инструмент  за
подпомагане на европейската икономика и на нейните граждани. Трябва спешно да се
постигне споразумение относно плана за възстановяване и следващата многогодишна
финансова рамка (МФР).“
 
 
 
Прочетете цялото изявление на председетеля тук
 
 
 
Европейската комисия обяви, че скоро ще представи преразгледано предложение за
многогодишна  финансова  рамка  (МФР)  за  периода  2021-2027  г.,  придружено  от
инструмент  за  справянес  последствията  от  кризата  с  COVID-19.
 
 
 
На  17  април  Парламентът  прие  резолюция,  призоваваща  за  „мащабен  пакет  за
възстановяване  и  фонд  за  солидарност  във  връзка  с  коронавируса“
 
 
 
 
 
Допълнителна информация
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200506IPR78505/sasoli-km-institutsiite-bdete-smeli-s-plana-za-vzstanoviavane-na-es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77109/paket-za-vzstanoviavane-i-fond-na-es-za-solidarnost-vv-vrzka-s-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77109/paket-za-vzstanoviavane-i-fond-na-es-za-solidarnost-vv-vrzka-s-koronavirusa


Дебат: сряда, 13 май
 
Гласуване: петък, 15 май
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията последвани от дебат (с резолюция)
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Въпроси и отговори относно дългосрочния бюджет на ЕС (многогодишна финансова
рамка, МФР)
COVID-19: евродепутатите призовават за мащабен пакет за възстановяване и фонд на
ЕС за солидарност във връзка с коронавируса (17 април 2020)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуално материали

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200115IPR70326/vprosi-i-otghovori-otnosno-dlghosrochniia-biudzhet-na-es-mfr
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200115IPR70326/vprosi-i-otghovori-otnosno-dlghosrochniia-biudzhet-na-es-mfr
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200415IPR77109/covid-19-meps-call-for-massive-recovery-package-and-coronavirus-solidarity-fund
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200415IPR77109/covid-19-meps-call-for-massive-recovery-package-and-coronavirus-solidarity-fund
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Дългосрочен бюджет на ЕС: Парламентът ще
изиска предпазна мрежа за бенефициерите
през 2021 г.
 
Евродепутатите искат Комисията да представи план за
действие в извънредни ситуации, за да гарантира
непрекъснатост на финансирането от ЕС, в случай че
следващият дългосрочен бюджет на ЕС 
 
не е готов до 1 януари 2021 г.
 
Парламентът ще гласува доклад по законодателна инициатива с искане Европейската
комисия да представи до 15 юни 2020 г. предложение за план за действие в извънредни
ситуации, отнасящ се до многогодишната финансова рамка (МФР)
 
 
 
Планът трябва да отчита непосредствените социални и икономически последици от
разпространението на COVID-19, се казва в проектодоклада. Целта е да се осигури
непрекъснато финансиране за бенефициерите по програмите на ЕС, независимо дали
са  граждани,  региони,  градове,  земеделски  производители,  университети  или
предприятия, както и да се изключи всякакъв риск от прекратяване или удължаване на
текущата  МФР  и  програми  по  неконтролируем  начин.  Дългите  дискусии  между
държавите членки вече забавиха процеса на установяване на следващата МФР за
периода  2021-2027г..  Ревизирана  МФР,  включително  предложението  за  план  за
възстановяване от COVID-19, ще бъдат представени скоро от Комисията и ще дадат
началото на по-нататъшни дискусии.
 
 
 
Може да намерите допълнителна информация в прессъобщението от гласуването в
комисия на ЕП по бюджети от миналата седмица
 
 
 
Следващи стъпки 
 
 
 
Ако докладът бъде одобрен от мнозинството от членовете на Парламента, Комисията
трябва или да представи съответното законодателно предложение, или да информира
Парламента за причините, поради които няма да го направи, съгласно член 225 от
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200430IPR78226/mfr-evrodeputatite-nastoiavat-za-izghrazhdane-na-predpazna-mrezha-za-benefitsierite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200430IPR78226/mfr-evrodeputatite-nastoiavat-za-izghrazhdane-na-predpazna-mrezha-za-benefitsierite
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12016E225


Договора за функционирането на ЕС.
 
 
 
След одобрението й като председател на Комисията от Парламента миналия юли,
Урсула фон дер Лейен обеща: „Когато този Парламент, действайки с мнозинство от
членовете си, приеме резолюции, с които иска Комисията да представи законодателни
предложения, аз се ангажирам да отговоря със законодателен акт при пълно спазване
на принципите на пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество. “
 
 
 
Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2020/2051(INL).
 
Гласуване: сряда и четвъртък, 13 и 14 май
 
Процедура: законодателна резолюция
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проектодоклад
Процедурно досие
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
Въпроси и отговори относно дългосрочния бюджет на ЕС (многогодишна финансова
рамка, МФР)

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2051(INL)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2051(INL)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200115IPR70326/vprosi-i-otghovori-otnosno-dlghosrochniia-biudzhet-na-es-mfr
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200115IPR70326/vprosi-i-otghovori-otnosno-dlghosrochniia-biudzhet-na-es-mfr


Унгария и COVID-19: дебат относно основните
ценности на ЕС под заплаха
 
В сряда вечерта евродепутатите ще обсъдят
извънредните мерки свързани с COVID-19 в Унгария и
тяхното въздействие върху демокрацията,
върховенството на закона и основните права.
 
Състоянието на демокрацията, върховенството на закона и основните права в Унгария,
особено във връзка с наскоро увеличените правомощия на правителството по мерки
свързани с пандемията, ще бъдат обсъдени съв Съвета и заместник-председателя на
Комисията Вера Йоурова в сряда вечерта.
 
В своята резолюция от 17 април Парламентът подчерта, че всички мерки, свързани с
COVID,  „трябва  да  са  в  съответствие  с  принципа  на  правовата  държава,  строго
пропорционални [...], ясно свързани с продължаващата здравна криза, ограничени във
времето и подложени на редовен контрол".
 
Решенията в Унгария за удължаване на извънредното положение за неопределено
време, разрешаване на правителството да управлява с укази и отслабване надзора на
Парламента са „напълно несъвместими с европейските ценности“, гласи резолюцията.
Евродепутатите призоваха Комисията да използва в пълна степен всички налични
инструменти  и  санкции  на  ЕС  за  справяне  с  това  сериозно  и  трайно  нарушение,
включително бюджетните инструменти, и призова Съвета да включи в дневния си ред
текущата процедура по член 7 срещу Унгария.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: сряда, 13 май
 
Процедура: Изявления на Съвета и Комисията
 
Допълнителна информация
Проучване на ЕП: Европейска добавена стойност на механизъм на ЕС за
демокрацията, върховенството на закона и основните права - предварителна оценка
(23.04.2020 г.)
Проучване на ЕП: Влиянието на мерките свързани с COVID-19 върху демокрацията,
върховенството на закона и основните права в ЕС (23.04.2020 г.)
Проучване на ЕП: Защита на върховенството на закона в ЕС: съществуващи механизми
и възможни подобрения (6.11.2019)
Опасения свързани с върховенството на закона в държавите членки: как ЕС може да
действа (инфографика)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_BG.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Обратна връзка 
 
 
Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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Приложения за проследяване за борба с
разпространението на COVID-19
 
В четвъртък членовете на ЕП ще обсъдят използването
на приложения за смартфони за управление на
разпространението на пандемията и
предотвратявнването на рисковете, 
 
свързани с личните данни и личния живот.
 
В дебат с комисарите Тиери Бретон и Дидие Рейндерс и Съвета, евродепутатите ще
обсъдят мобилните приложения, които се разработват и вече се използват в някои
държави членки за проследяване на лица, които са заразени или са изложени на риск
от  заразяване  с  вируса.  Членовете  на  ЕП ще повдигнат  въпроси  относно  тяхното
въздействие върху основните европейски права, като защита на данните и личния
живот.
 
 
 
В пленарна резолюция, приета на 17 април, Парламентът подчерта, че националните
органи и органите на ЕС трябва изцяло да спазват законодателството за защита на
данните  и  личния  живот.  „мобилните  данни  за  местонахождение  могат  да  бъдат
обработвани  единствено  в  съответствие  с  Директивата  за  правото  на
неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и Общия регламент
относно защитата на данните (ОРЗД)“,  гласи резолюцията.
 
 
 
На 16 април Комисията публикува насоки за разработването на нови приложения за
проследяване,  за да гарантира,  че те съответстват на законодателството на ЕС в
областта на неприкосновеността на личните данни и личния живот.
 
 
 
Допълнитена информация 
 
 
 
Дебат: четвъртък, 14 май
 
Процедура: Изявление на Съвета и Комисията, без резолюция
 

Пленарни сесии
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_BG.html
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
COVID-19 и приложенията за проследяване: Парламентът иска защита на данните
Използването на данни от смартфони за ограничаване на COVID-19 трябва да спазва
правилата на ЕС за защита на данните (7.4.2020)
Проучване на ЕП: използване на мобилни приложения за борбата срещу коронавируса
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали

Iina LIETZÉN
Press Officer

(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 470 88 39 10
iina.lietzen@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200429STO78174/covid-19-i-prilozheniiata-za-proslediavane-parlamentt-iska-zashchita-na-dannite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200406IPR76604/izpolzvaneto-na-danni-ot-smartfoni-za-oghranichavane-na-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200406IPR76604/izpolzvaneto-na-danni-ot-smartfoni-za-oghranichavane-na-covid-19
https://epthinktank.eu/2020/04/21/tracking-mobile-devices-to-fight-coronavirus/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Парламентът ще обсъди ваксините и
лечението срещу COVID-19
 
Как най-добре да подпомогнем разработването на
ваксини и лечение за COVID-19, ще бъде темата на
дебат с комисаря по здравеопазването Стела
Кириакидес и Хърватското председателство 
 
в четвъртък.
 
Докато много региони в Европа бавно премахват ограничителните мерки, ЕС подкрепя
надпреварата за намиране на безопасни и ефективни ваксини за противодействие на
COVID-19. Фокусът се поставя върху разработването на профилактична ваксина за
предотвратяване на заболяването и терапевтична ваксина, която да се използва за
лечение.
 
 
 
На 4 май ЕС беше домакин на кампанията за поемане на ангажименти за дарения
„Глобални  действия  срещу  коронавируса“,  която  събра  7,4  милиарда  евро  за
насърчаване  на  работата  по  ваксини,  диагностика  и  лечение  срещу  вируса.
 
 
 
В четвъртък следобед от 15.30 до 16.30 ч.  (българско време)  членовете на ЕП ще
представят своите становища по текущите усилия. Очаква се също така да разгледат
осигуряването на достъп на всички до необходимите и достъпни лекарства по време на
пандемията от COVID-19.
 
 
 
Допълнителна информация 
 
 
 
Дебат: четвърък, 14 май
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията
 
Допълнителна информация
Отговорът на ЕС срещу коронавируса ( Европейски парламент)
Мерки във връзка с коронавируса (Европейска комисия)
Страница на Комисията относно ваксина срещу COVID-19
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали свързани с COVID-19
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_811
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/vaccines_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Обратна връзка 
 
 
Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu

Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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70 години по-късно: солидарността и
сътрудничеството са отново на дневен ред
 
В четвъртък членовете на ЕП ще отбележат 70-
годишнината от Декларацията на Шуман в дебат за
настоящите и бъдещите предизвикателства и
Конференцията за бъдещето на Европа.
 
Тази година се навършват 70 години от декларацията на френския външен министър
Робер Шуман от 9 май 1950 г., която определи курса на Европа към интеграция след
Втората световна война.
 
Евродепутатите ще отбележат тази годишнина в дебат с представители на Съвета и
заместник-председателя на Комисията Марош Шефчович. Очаква се дискусията да се
съсредоточи върху широкия спектър от предизвикателства, пред които е изправен ЕС в
момента  -  от  COVID-19  до  продължаващите  преговори  с  Обединеното  кралство,
дългосрочния бюджет на ЕС и Европейския зелен пакт, както и Конференцията за
бъдещето на Европа.
 
Конференцията, която трябва да бъде основана на участието на гражданите и да бъде
свободна да определи бъдещата форма на ЕС, според позицията приета от Парламента
през януари, първоначално се очакваше да стартира в Деня на Европа 2020 г., но беше
отложена поради пандемията.
 
В  изявлението  си  от  7  май  2020  г.  председателят  Д.  Сасоли  и  лидерите  на
политическите  групи  на  Европейския  парламент  призоваха  Конференцията  за
бъдещето на Европа да започне възможно най-скоро, „за да оформим Съюза, в който
искаме да живеем заедно“ и за „постигането на съгласие [...] за възстановяването на
европейския континент“.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: четвъртък, 14 май
 
Процедура: Изявления на Съвета и Комисията
 
Допълнителна информация
Ден на Европа: 70 години европейска солидарност
Проучване на ЕП: Робер Шуман (09.05.2019)
Бързи факти: Първите договори
Проучване на ЕП: подготвяне на Конференцията за бъдещето на Европа (03.12.2019)
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200109IPR69906/ghrazhdanite-da-bdat-v-osnovata-na-konferentsiiata-za-bdeshcheto-na-evropa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200109IPR69906/ghrazhdanite-da-bdat-v-osnovata-na-konferentsiiata-za-bdeshcheto-na-evropa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200507IPR78608/iziavlenie-na-predsedatelskiia-svet-otnosno-deklaratsiiata-na-shuman
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/europe-day-70-years-of-european-solidarity_N01-PUB-200429-EDAY_ev
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637930
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/1/the-first-treaties
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-day-2020_15714_pk


Обратна връзка 
 
 
Tilla Sewe MCANTONY
Press Officer

(+32) 2 28 46396 (BXL)
(+33) 3 881 64504 (STR)
(+32) 470 96 32 39
tilla.mcantony@europarl.europa.eu
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Заеми на стойност от 3 млрд. евро на
държави партньори, в подкрепа на
опустошените от пандемията икономики 
 
В четвъртък Парламентът ще вземе решение относно
макрофинансови заеми на стойност от около 3
милиарда евро, за да помогне на съседите на ЕС и
страните партньори 
 
да се справят с последствията от COVID-19.
 
Заемите, отпуснати за една година, биха помогнали на следните десет държави, чиито
икономики бяха тласнати към рецесия заради пандемията: Република Албания (180
милиона евро), Босна и Херцеговина (250 милиона евро), Грузия (150 милиона евро),
Хашемитско  кралство  Йордания  (200  милиона  евро),  Косово  (100  милиона  евро),
Република Молдова (100 милиона евро),  Черна гора (60 милиона евро),  Република
Северна Македония (160 милиона евро), Република Тунис (600 милиона евро) и Украйна
(1,2 милиарда евро).
 
 
 
За да насочи средствата възможно най-бързо към тези страни, Парламентът гласува по
неотложна  процедура  (определена  в  член  163  от  Правилника  за  дейност),  т.е.
комисията по международна търговия внесе предложението без изменения, за да бъде
прието пряко на пленарно заседание.
 
 
 
Бързи факти 
 
ЕС редовно предоставя макрофинансова помощ (МФП) на страните партньори, за да им
помогне за подложения на напрежение платежен баланс. Настоящото предложение е
по-краткосрочно от обикновените МФП (една година вместо 2,5 години) и е начин за ЕС
да покаже солидарност със страните от съседството на ЕС и страните от Източното
партньорство, засегнати от пандемията.
 
 
 
Страните получатели вече имат текуща програма с Международния валутен фонд
(МВФ);  подкрепата  на  ЕС  идва  в  допълнение  на  помощта  на  МВФ  за  борбата  с
рецесията,  причинена,  наред  с  други,  от  спада  в  приходите  от  туризъм,  парични
преводи,  преки  чуждестранни  инвестиции  и  отлив  на  портфейлен  капитал.

Пленарни сесии
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_BG.html


Допълнитена информация
 
 
 
Гласуване: сряда, 13 май
 
Процедура: съгласие, неотложна процедура
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Коронавирус: Комисията предлага пакет за макрофинансова помощ от 3 милиарда
евро за подкрепа на десет съседни държави (прессъобщение на Комисията,
22.04.2020)
Предложение на Европейската комисия (22.04.2020)

BALÁZS Eszter
Press Officer

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0163&from=EN
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Други теми от двения ред
 
Други теми от двения ред: 
 

Етикетиране на гуми: горивна ефективност и други съществени параметри
(гласуване в сряда)
 
Минимални изисквания за повторното използване на водата 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за
2018(гласуване в сряда и резолюция в четвъртък) 
Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в
Обединеното кралство (гласуване в сряда) 
Изменение  на  Международната  конвенция  за  опазване  на  рибата  тон  в
Атлантическия  океан  –  Протокол  (гласуване  в  сряда) 
Споразумение  за  партньорство  в  областта  на  рибарството  между  ЕС  и
Мавритания: възможности за риболов и финансовата вноска: удължаване на
срока на протокола (гласуване в сряда) 
Споразумение между ЕС и Беларус относно обратно приемане на незаконно
пребиваващи лица (гласуване в сряда)
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