
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
8-10 юли 2020  – Брюксел
 
Евродепутатите ще обсъдят приоритетите на Германското
председателство с Ангела Меркел 
В сряда следобед евродепутатите ще обсъдят стратегията и основните цели на
Германското председателство през следващите шест месеца с германския
канцлер Ангела Меркел.
 
 
ЕП ще обсъди бюджета и възстановяването на ЕС с
председателите Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел 
Поглеждайки назад към срещата на 19 юни и напред към заседанието на
Европейския съвет на 17 юли, членовете на ЕП ще изразят своята позиция
относно бъдещото финансиране
 
 
Обновяване на стратегията на ЕС за обществено здраве след
COVID-19 
В сряда евродепутатите ще обсъдят така необходимия преглед на политиката
на ЕС в областта на общественото здравеопазване с комисаря по
здравеопазване Стела Кириaкиду.
 
 
Евродепутатите ще гласуват важна реформа на транспортния
сектор  
Парламентът ще вземе окончателното си решение относно реформата за
подобряване на работните условия на превозвачите, осигуряване на яснота
относно командироването на шофьорите 
 
 
МФР: ще се превърне ли зачитането на върховенството на
закона в условие за получаване на финансова подкрепа от ЕС? 
Евродепутатите ще обсъдят със Съвета и Комисията превръщането на
върховенството на закона в задължително условие държавите членки да
получават финансиране от ЕС в рамките на следващата МФР.
 
 
Към стратегия след 2020 г. за интеграция на ромите 
В четвъртък евродепутатите ще направят оценка на положението на ромите в
Европа и ще обсъдят стратегията на ЕС за следващото десетилетие с
представители на Съвета и Комисията.
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Евродепутатите ще одобрят 585 милиона евро в подкрепа на
сирийските бежанци в съседни държави 
Евродепутатите ще гласуват дали да продължат да подкрепят бежанците и
приемащите общности в Турция, Йордания и Ливан в отговор на кризата в
Сирия.
 
 
Дебат относно дестабилизирането на Източното
Средиземноморие от страна на Турция  
Евродепутатите ще обсъдят ситуацията в Източното Средиземноморие и
проблематичната роля на Турция в региона с Върховния представител Жозеп
Борел в четвъртък.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-07-08

 
 
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 8-10
юли 2020 г.  – Брюксел
 

Обратна връзка 
 
 

13

15

16

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/2020-07-08
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


Евродепутатите ще обсъдят приоритетите на
Германското председателство с Ангела
Меркел
 
В сряда следобед евродепутатите ще обсъдят
стратегията и основните цели на Германското
председателство през следващите шест месеца с
германския канцлер Ангела Меркел.
 
Ангела Меркел ще присъства на пленарната сесия в Брюксел. Това ще бъде нейното
първо пътуване в чужбина от началото на пандемията. Тя ще се обърне към пленарната
зала около 15.15  ч.  българско  време,  което  ще бъде последвано от  изявления на
председателя  на  Европейската  комисията  Урсула  фон  дер  Лайен  и  лидерите  на
политическите  групи.
 
Под мотото „Заедно към възстановяването на Европа“ Германското председателство на
Съвета на ЕС ще се съсредоточи върху икономическото възстановяване от пандемията
от коронавирус, включващо постигането на споразумение за плана за възстановяване,
както и за следващия дългосрочен бюджет на ЕС (МФР). Преговорите с Парламента
могат да започнат щом лидерите на ЕС намерят обща позиция за следващата МФР, за
която евродепутатите трябва да дадат своето съгласие.
 
Освен преодоляването на последствията от пандемията, Германското председателство
е готово да помогне за финализирането на условията на бъдещите отношения на ЕС с
Обединеното кралство и да ускори преговорите относно изменението на климата,
дигитализацията и ролята на Европа в  света.
 
Дебат: сряда, 8 юли
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията 
 
Допълнителна информация
Дългосрочният бюджет на ЕС 2020-2027 г.
Сайтът на Германското председателство
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https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://www.eu2020.de/eu2020-en
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh
https://www.eu2020.de/


Обратна връзка 
 
 
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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ЕП ще обсъди бюджета и възстановяването
на ЕС с председателите Урсула фон дер Лайен
и Шарл Мишел
 
Поглеждайки назад към срещата на 19 юни и напред
към заседанието на Европейския съвет на 17 юли,
членовете на ЕП ще изразят своята позиция относно
бъдещото финансиране
 
 и икономическото възстановяване на ЕС.
 
Дебатът се очаква да започне в 16.30 ч. (българско време) в сряда.
 
Държавните и правителствени ръководители на ЕС обмениха мнения на 19 юни чрез
видеоконференция, за да обсъдят фонда за възстановяване в отговор на кризата,
свързана с COVID-19 и новия дългосрочен бюджет на ЕС, представени от Европейската
комисия на 27 май 2020 г.  в  Парламента.  Те не успяха да се споразумеят за обща
позиция.
 
Лидерите на ЕС ще се срещнат отново физически в Брюксел на 17 юли, за да се опитат
да постигнат споразумение, основано на конкретни предложения, които Шарл Мишел,
председателят  на  Европейския  съвет,  се  очаква  да  представи  преди  срещата  на
Европейския  съвет.
 
В четвъртък 8 юли, председателят на Европейския парламент Давид Сасоли заяви:
“Преговорите започват сега и Парламентът е готов. Решението на председателя Урсула
фон  дер  Лайен  да  активира  член  324  от  Договора  за  ЕС  подчертава,  че  всички
институции  са  готови  и  ангажирани  да  предоставят  отговори  на  европейските
граждани. Днес получих мандат от Председателския съвет, съставен от лидерите на
политическите групи в Парламента, за преговори за амбициозно споразумение. "
 
Парламентътще има  последната  дума  (гласуване  с  абсолютно  мнозинство)  преди
дългосрочният  бюджет  за  2021-2027  г.  да  влезе  в  сила.
 
Процедура: изявление на Съвета и Комисията
 
Дебат: сряда, 8 юли
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https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200526IPR79817/ep-izrazi-shiroka-podkrepa-za-predlozheniia-ot-komisiiata-paket-za-vzstanoviavane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200526IPR79817/ep-izrazi-shiroka-podkrepa-za-predlozheniia-ot-komisiiata-paket-za-vzstanoviavane
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2020/07/17-18/


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Брифинг на ЕП: Резултат от видеоконференцията на Европейския съвет от 19 юни
2020 г
Писмо от петима председатели на пол. групи на ЕП до държавните и правителствени
ръководители на ЕС (18 юни)
Изявление на преговарящия екип на ЕП относно дългосрочния бюджет на ЕС и
собствените ресурси (27 май)
Прессъобщение: ЕП: ЕС се нуждае от 2 трилиона евро за справяне с последиците от
COVID-19
Резолюция на ЕП от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка,
собствените ресурси и плана за възстановяване
Изявление на преговорния екип на ЕП: Планът за възстановяване е от решаващо
значение, но дългосрочният бюджет не трябва да бъде за сметка на краткосрочния
Въпроси и отговори относно дългосрочния бюджет на ЕС (многогодишна финансова
рамка, МФР)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
Реч на Давид Сасоли преди срещата на Европейския съвет на 19 юни

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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200526IPR79824/dlghosrochniiat-biudzhet-ne-triabva-da-bde-za-smetka-na-kratkosrochniia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200526IPR79824/dlghosrochniiat-biudzhet-ne-triabva-da-bde-za-smetka-na-kratkosrochniia
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-to-euco-next-generation-eu-is-the-essential-basis-for-negotiations


Обновяване на стратегията на ЕС за
обществено здраве след COVID-19
 
В сряда евродепутатите ще обсъдят така необходимия
преглед на политиката на ЕС в областта на
общественото здравеопазване с комисаря по
здравеопазване Стела Кириaкиду.
 
Пандемията от COVID-19 разкри пропуски в начина, по който ЕС и неговите държави
членки се справят с извънредните ситуации в областта на общественото здраве. В
сряда вечер Парламентът  ще обсъди с  еврокомисаря по  здравеопазването  Стела
Кириaкиду  как  да  се  гарантира,  че  здравните  системи  в  целия  ЕС  са  по-добре
оборудвани  и  координирани,  за  да  се  изправят  срещу  бъдещи  здравни  заплахи.
Резолюция  по  темата  ще  бъде  гласувана  в  петък.
 
Бързи факти 
 
Основната  отговорност  за  общественото  здраве  и  по-специално  за  системите  на
здравеопазване  е  на  държавите  членки.  Въпреки  това  ЕС  играе  важна  роля  за
подобряването  на  общественото  здраве,  предотвратяването  и  управлението  на
болести,  смекчаването  на  източниците  на  опасност  за  здравето  на  човека  и
хармонизирането  на  здравните  стратегии  между  държавите  членки.
 
Парламентът последователно насърчава създаването на последователна политика на
ЕС в областта на общественото здравеопазване. В резолюция относно преработения
бюджета на ЕС след 2020 г. и плана за икономическо възстановяване, членовете на ЕП
настояха да се създаде нова самостоятелна европейска здравна програма.
 
Впоследствие Комисията представи предложение за 9,4 милиарда евро програма „
EU4Health“ за 2021-2027 г. като част от плана за възстановяване на ЕС „Next Generation
EU”.
 
Процедурен код: 2020/2691(RSP) 
 
 
Дебат: сряда, 21.00 ч. (българско време)
 
Гласуване: петък, 10 юли
 
Процедура: резолюция по актуална тема 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200512IPR78912/ep-es-se-nuzhdae-ot-2-triliona-evro-za-spraviane-s-posleditsite-ot-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200512IPR78912/ep-es-se-nuzhdae-ot-2-triliona-evro-za-spraviane-s-posleditsite-ot-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2691(RSP)


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Стратегията на ЕС за ваксините срещу COVID-19 трябва да гарантира безопасност и
достъпност за всички (22.06.2020)
Заплахи за здравето: нова програма засилва подготвеността на ЕС
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали

Thomas HAAHR
Press Officer

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200619IPR81614/strateghiiata-na-es-za-vaksinite-sreshchu-covid-19-triabva-da-gharantira-bezopasnost
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200619IPR81614/strateghiiata-na-es-za-vaksinite-sreshchu-covid-19-triabva-da-gharantira-bezopasnost
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200604STO80507/zaplakhi-za-zdraveto-nova-proghrama-zasilva-podghotvenostta-na-es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Евродепутатите ще гласуват важна реформа
на транспортния сектор 
 
Парламентът ще вземе окончателното си решение
относно реформата за подобряване на работните
условия на превозвачите, осигуряване на яснота
относно командироването на шофьорите 
 
и борба с незаконните практики.
 
В  сряда  евродепутатите  ще  гласуват  по  изменения  в  ревизираните  правила  за
командироване на водачите, времето за почивка и по-доброто прилагане на правилата
за  каботаж (т.е.  временно  превозване  на  стоки  от  превозвачи,  установени  извън
приемащата  държавата  членка).  Реформата  ще  помогне,  наред  с  други  неща,  за
осигуряване на справедливо възнаграждение за превозвачите, предотвратяване на
системен каботаж и справяне с проблема с т. нар. фирми пощенски кутии.
 
 
 
Новите правила,  които бяха временно одобрени от Съвета на ЕС, ще се считат за
приети, освен ако внесените изменения не бъдат приети с подкрепа на абсолютно
мнозинство (т.е.  поне 353 гласа) от членовете.
 
Дебат: сряда, 8 юли
 
Гласуване: сряда, 8 юли 
 
Ще се проведе пресконферениция с докладчиците – в четвъртък, 9 юли от 11.00 ч
българско време 
 
Допълнителна информация
Прессъобщение: Комисията по транспорт одобрява важна реформа на сектора на
автомобилния транспорт (08.06.2020)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали

Пленарни сесии
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https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/ordinary-legislative-procedure.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Обратна връзка 
 
 
Inga HÖGLUND

(+32) 2 28 32 282 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu
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МФР: ще се превърне ли зачитането на
върховенството на закона в условие за
получаване на финансова подкрепа от ЕС?
 
Евродепутатите ще обсъдят със Съвета и Комисията
превръщането на върховенството на закона в
задължително условие държавите членки да
получават финансиране от ЕС в рамките на следващата
МФР.
 
През  май  2018  г.  Европейската  комисия  предложи  механизъм  за  спиране  или
намаляване на средствата на ЕС,  ако има „широко разпространено незачитане на
принципите на правовата държава“ през следващия период на финансово планиране на
ЕС за периода 2021-2027 г.
 
През януари 2019 г. членовете на ЕП приеха своя преговорен мандат, като постигнаха
принципно съгласие, но поискаха крайните бенефициери да бъдат надлежно защитени
и  Парламентът  да  бъде  изцяло  ангажиран  в  процеса  на  вземане  на  решения  за
суспендиране  на  плащанията.
 
Законодателните преговори със Съвета на ЕС не са започнали, тъй като държавите
членки все още не са се споразумели за обща позиция.
 
Процедурен код: 2018/0136(COD)
 
Дебат: четвъртък, 9 юли 
 
Процедура: изявелнеия на Съвета и Комисията/Обикновена законодателна процедура 
 
Допълнителна информация
Приетият текст: Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено
незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

Пленарни сесии

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

11 I 17

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190109IPR23011/dch-koito-zastrashavat-vrkhovenstvoto-na-zakona-moghat-da-zaghubiat-pari-ot-es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_BG.html


Обратна връзка 
 
 
Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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Към стратегия след 2020 г. за интеграция на
ромите
 
В четвъртък евродепутатите ще направят оценка на
положението на ромите в Европа и ще обсъдят
стратегията на ЕС за следващото десетилетие с
представители на Съвета и Комисията.
 
Интеграцията на ромите и антидискриминационната стратегия на ЕС след 2020 г. ще
бъдат  тема на  дебат  в  четвъртък.  Очаква се  членовете  на  ЕП да  поискат  правно
обвързващи цели, както и механизъм на равнище ЕС за мониторинг, за да се избегне
злоупотреба със съответните средства и да се следи за системна дискриминация.
 
Докато ромите представляват най-голямото етническо малцинство в Европа, в деветте
държави членки с най-голямо ромско население приблизително 80% от тях живеят в
бедност. В последния дебат в комисията на ЕП за граждански свободи, евродепутатите
се изказаха срещу дълбоко вкоренените антиромски настроения в Европа.
 
През 2011 г. Европейската комисия представи своята рамка за периода 2011-2020 г. за
националните стратегии за интегриране на ромите, които имат за цел да насърчават
равенството  и  социалната  интеграция  чрез  достъп  до  образование,  заетост,
здравеопазване и настаняване. Стратегията беше засилена с препоръка на Съвета на
ЕС през  2013 г.,  която акцентира върху  антидискриминацията и  намаляването на
бедността и въвеждането на годишно задължение за докладване за държавите членки
през 2016 г.
 
Дебат: четвъртък, 9 юли
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията, последвани от дебат 
 
Допълнителна информация
Проучване на ЕП: рамка за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г. –
европейска оценка на изпълнението (април 2020 г.)
Резолюция на ЕП относно Стратегиите за интегриране на ромите (12.02.2019)
Резолюция на ЕП за аспекти, свързани с основните права, в контекста на
интеграцията на ромите в ЕС: борба срещу антиромските настроения (25.10.2017)
Европейска комисия - подготовка за Рамка на ЕС за периода след 2020 г. за
стратегиите за равенство и приобщаване на ромите

Пленарни сесии
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https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200604-1645-COMMITTEE-LIBE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX%3A52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_BG.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_en


Обратна връзка 
 
 
Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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Евродепутатите ще одобрят 585 милиона
евро в подкрепа на сирийските бежанци в
съседни държави
 
Евродепутатите ще гласуват дали да продължат да
подкрепят бежанците и приемащите общности в
Турция, Йордания и Ливан в отговор на кризата в
Сирия.
 
485 милиона евро са заделени за финансиране на двете основни действия на ЕС за
хуманитарна  подкрепа  в  Турция,  мрежата  за  социална  закрила  в  извънредни
обстоятелства  (МСЗИО)  и  условията  за  парични  обезщетения  за  образование.  
 
Приемащите общности и бежанците (сирийски бежанци и палестински бежанци от
Сирия) в Йордания и Ливан ще получат финансова подкрепа от общо 100 милиона евро.
Тези пари ще бъдат използвани за финансиране на проекти, предлагащи достъп до
образование, подпомагане за препитание и осигуряване на здравни, санитарни услуги,
услуги за водоснабдяване и отпадъци, както и социална защита.
 
Подробна информация е налична в предложението на Комисията и в проекта на доклад
на Моника Холмайер (ЕНП, Германия).
 
Процедура: бюджетна процедура 
 
Гласуване: петък, 10 юли 
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Интервю с докладчика
Процедурно досие

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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https://ec.europa.eu/echo/essn_en
https://ec.europa.eu/echo/essn_en
https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme-refugee-children-turkey_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2020%3A421%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0127_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/continuation-of-the-support-to-refugees-and-host-communities-in-response-to-the-syria-crisis-in-jordan-lebanon-and-turkey-extracts-from-the-report-by-monika-hohlmeier-epp-de_I192397-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2092(BUD)&l=en


Дебат относно дестабилизирането на
Източното Средиземноморие от страна на
Турция 
 
Евродепутатите ще обсъдят ситуацията в Източното
Средиземноморие и проблематичната роля на Турция в
региона с Върховния представител Жозеп Борел в
четвъртък.
 
ЕС многократно критикува Турция през последните няколко месеца заради нейните
сондажни дейности в кипърските води, предизвиканото напрежение в Егейско море и
действията й в Либия. Очаква се Върховният представител Жозеп Борел да информира
евродепутатите за последните си посещения в Гърция и Кипър през юни.
 
Бързи факти 
 
След  многократни  предупреждения  към  Турция  да  спре  незаконните  сондажни
дейности в изключителната икономическа зона на Кипър,  Съветът на ЕС реши да
въведе режим на ограничителни мерки срещу Турция.
 
Ситуацията  е  напрегната  и  в  Егейско  море,  заради  морските  искове  на  Турция  и
нарушенията  на  гръцкото  въздушно пространство,  които  доведоха  до  значително
влошаване  на  отношенията  между Гърция  и  Турция.
 
Турция също е обвинявана, че продължава да се намесва във вътрешните работи на
Либия, нарушава ембаргото на ООН и подкопава усилията за намиране на политическо
решение под егидата на ООН. ЕС осъди ескалиращото насилие в Либия и ЕС стартира
военната операция IRINI за наблюдение и прилагане на оръжейното ембарго на ООН.
 
Дебат: четвъртък, 9 юли 
 
Допълнителна информация
Механизма на ЕС за бежанците в Турция
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални материали
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https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Обратна връзка 
 
 
Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
Press Officer

(+32) 2 28 32547 (BXL)
(+33) 3 881 74007 (STR)
(+32) 470 96 08 19
snjezana.kobescak@europarl.europa.eu
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