
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
14-17 септември 2020  – Брюксел
 
Състоянието на Европейския съюз: председателят на ЕК
Урсула фон дер Лайен ще се обърне към Парламента 
В контекста на пандемията от COVID-19 и икономическа криза, евродепутатите
ще направят преглед на постигнатото до момента от Комисията на г-жа фон
дер Лайен. 
 
 
Гласуване относно собствените ресурси: евродепутатите ще
проправят пътя за плана за възстановяване от COVID-19 
Евродепутатите ще ускорят процедурата, която ще позволи на ЕС да вземе
заем от 750 млрд. евро за плана за възстановяване „Next Generation EU“.
 
 
Евродепутатите ще гласуват за укрепване на капацитета на
гражданската защита на ЕС след 2020 г. 
Очаква се евродепутатите да призоват за подобряване на механизма на ЕС за
гражданска защита, така че ЕС да може по-добре да реагира при мащабни
извънредни ситуации като COVID-19.
 
 
Финансирането на ЕС в подкрепа на най-силно засегнатите от
енергийния преход региони 
Евродепутатите ще приемат преговорната позиция на Парламента за
създаване на Фонда за справедлив преход, с цел смекчаването на социалното
въздействие от екологизирането на икономиката. 
 
 
COVID-19: Хармонизиране на процедурите за тестване и
класифициране на риска в страните от ЕС 
Членовете на ЕП ще обсъдят със Съвета и Комисията липсата на координация
в областта на здравните оценки свързани с COVID-19, класифицирането на
риска и неговите последици за Шенген.
 
 
ЕП ще призоваве за подкрепа за възстановяването на силно
засегнатата европейска култура 
В резолюция, която ще бъде гласувана в четвъртък, членовете на ЕП искат да
призоват за специално финансиране от ЕС в помощ на  възстановяването на
сериозно засегнатия от COVID-19 

Пленарни сесии
11-09-2020 - 09:09
20200708BRI82902

4

6

8

10

12

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

1 I 21



 
 
Евродепутатите ще представят начини за предотвратяване на
бъдещ недостиг на лекарства  
Парламентът се очаква да предложи набор от мерки, включващи спешна
европейска аптека, в резолюцията, която ще бъде гласувана в четвъртък. 
 
 
Парламентът ще призове за действия за справяне с
фармацевтичното замърсяване 
Евродепутатите ще призоват за по-разумно използване и изхвърляне на
фармацевтични продукти, за да се предотвратят рисковете за околната среда
и общественото здраве. 
 
 
Мория: евродепутатите ще призоват за спешна реакция от
страна на ЕС  
Евродепутатите ще призоват Съвета и Комисията да адресират хуманитарната
криза на остров Лесбос след пожара, който избухна в бежанския лагер в
Мория.
 
 
Евродепутатите ще обсъдят напрежението в Източното
Средиземноморие с върховния представител Жозеп Борел 
Членовете на ЕП ще направят оценка на положението в Източното
Средиземноморие, където сондажите на Турция за енергийни ресурси поставят
на изпитание отношенията й с Атина и Никозия. 
 
 
Членовете на ЕП ще направят преглед на положението в Русия,
Беларус и Ливан 
Във вторник евродепутатите ще обсъдят редица актуални въпроси свързани с
външната политика, заедно с върховния представител на ЕС/заместник-
председател на Комисията, Жозеп Борел. 
 
 
Правилата на ЕС за износ на оръжия: ЕП призовава за по-
голяма прозрачност  
В понделник евродепутатите ще обсъдят как държавите членки изпълняват и
спазват общите правила на ЕС за износ на военно оборудване.  
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-09-14
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Обратна връзка 
 
 

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/plenary/bg/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary
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https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
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Състоянието на Европейския съюз:
председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще
се обърне към Парламента
 
В контекста на пандемията от COVID-19 и
икономическа криза, евродепутатите ще направят
преглед на постигнатото до момента от Комисията на г-
жа фон дер Лайен. 
 
В първата си реч за състоянието на Европейския съюз, от 10.15 ч. (българско време) в
сряда сутринта, Урсула фон дер Лайен се очаква да очертае въздействието от работата
на Комисията за смекчаване на последиците от кризата от COVID-19 в областта на
здравеопазването и икономиката. Очаква се също така тя да представи своята визия
за икономическото възстановяване, борбата с климатичните изменения и положението
в съседните на Европа държави.
 
Лидерите на политическите групи ще направят преглед на работата на Европейската
комисия и ще очертаят тяхната визия за приоритетите й през 2021г.
 
Уебинар
 
На 15 септември,  вторник,  от 17.00 ч.  (българско време) ще се проведе двучасово
събитие  в  навечерието  на  дебата  в  пленарна  зала.  Заместник-председателят  на
Парламента  Отмар  Карас  и  няколко  председатели  на  комисии  ще  обсъдят
приоритетите  за  ЕС  и  ще  реагират  на  въпросите  и  идеите  на  гражданите  и
гражданското  общество.
 
В държавите членки се провеждат повече от 150 събития. Повече информация може да
бъде намерена на уебсайта на Състоянието на Европейския съюз.
 
Бързи факти
 
Дебатът  за  състоянието  на  Европейския  съюз  е  ключов  момент  за  доказване  на
отчетността на Европейската комисия пред демократично избраните представители на
ЕС.  Той е  съсредоточен върху  важни въпроси като  социалното  и  икономическото
възстановяване,  изменението на климата,  младежката безработица и миграцията.
 
Тази ежегодна проява играе важна роля за насърчаването на един по-прозрачен и
демократичен Съюз.  Това е възможност за доближаване на Европейския съюз до
неговите  граждани,  чрез  изтъкване  на  ключовите  точки  за  действие  и
предизвикателствата за годината. Правата на гражданите и демократичният процес са
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/bg/program/


в основата на този уникален пленарен дебат.
 
Първия  дебат  за  състоянието  на  Европейския  съюз  се  проведе  в  Страсбург  на  7
септември  2010г.,  с  тогавашния  председател  на  Комисията  Жозе  Мануел  Барозу.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: сряда, 16 септември
 
Допълнителна информация
Информация за медиите (11.09.2020)
Състоянието на Европейския съюз: програма, събития и стрийминг
Относно речта за състоянието на Съюза — определяне на пoсоката за следващата
година (ЕК)
Видеоклип (Европейска комисия)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/bg/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Гласуване относно собствените ресурси:
евродепутатите ще проправят пътя за плана
за възстановяване от COVID-19
 
Евродепутатите ще ускорят процедурата, която ще
позволи на ЕС да вземе заем от 750 млрд. евро за
плана за възстановяване „Next Generation EU“.
 
Евродепутатите ускориха процедурата и ще гласуват законодателното си становище
относно Решението за собствените ресурси по време на септемврийската пленарна
сесия. Това ще премахне важна пречка и ще ускори процедурата за изпълнение на това
ключово законодателство на ЕС, което ще позволи на Комисията да събере 750 млрд.
евро от финансовите пазарите за фонда за възстановяване.
 
Гласуването в  сряда ще позволи на Съвета на ЕС бързо да приеме Решението за
собствените ресурси и ще стартира процедурата на ратификация в 27-те страни от ЕС,
така че планът за възстановяване да бъде стартиран възможно най-скоро.
 
Повече информация може да бъде намерена в проектодоклада на докладчиците Жузе
Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия) и Валери Айе (Renew, Франция)
 
Бързи факти 
 
Гласуването в Парламента на законодателното становище е ключова стъпка, която ще
позволи  Решението  за  собствените  ресурси  да  бъде  прието  от  Съвета  на  ЕС  и
изпратено за ратифициране на парламентите на 27-те държави членки. Решението за
собствените ресурси (ORD) е правното основание, което осигурява източниците на
приходи в бюджета на ЕС.
 
Също  така  новото  Решение  за  собствените  ресурси  ще  представлява  правното
основание,  разрешаващо  заемането  на  средства  на  финансовите  пазари  за
финансиране на Инструмента за възстановяване на ЕС „Next Generation EU” (NGEU).
Съветът  на  ЕС  приема  единодушно  решението  след  консултация  с  Европейския
парламент. Преди да влезе в сила (предвидено за януари 2021 г. заедно с новата МФР),
Решението за собствените ресурси трябва да бъде ратифицирано от парламентите на
всички държави членки.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2018/0135(CNS)
 

Пленарни сесии

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

6 I 21

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html#title2


Дебат: понеделник, 14 септември
 
Гласуване: сряда, 16 септември
 
Процедура: консултация
 
Допълнителна информация
Проект на доклада относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
Прессъобщение след гласуването в Комисия
Процедурно досие
Бъдещо финансиране и възстановяване на ЕС: ролята на Парламента и следващи
стъпки
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали

Пленарни сесии

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

7 I 21

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Евродепутатите ще гласуват за укрепване на
капацитета на гражданската защита на ЕС
след 2020 г.
 
Очаква се евродепутатите да призоват за подобряване
на механизма на ЕС за гражданска защита, така че ЕС
да може по-добре да реагира при мащабни извънредни
ситуации като COVID-19.
 
Механизмът за гражданска защита на ЕС (UCPM) успешно помага на държавите членки
да спасяват животи, включително по време на кризата с COVID-19. Пандемията обаче
показа също, че когато много държави членки са засегнати едновременно от една и
съща извънредна ситуация, начинът, по който е създадено настоящото управление на
кризи, има своите ограничения.
 
Поради това се очаква евродепутатите да гласуват в подкрепа на засилването на
ролята на ЕС чрез механизма rescEU, за да се гарантира, че държавите членки нe
трябва да разчитат само на собствени активи и доброволна подкрепа при справяне с
такива  извънредни  ситуации.  В  текущите  преговори  за  бюджета  и  фонда  за
възстановяване  на  ЕС,  Парламентът  подкрепя  значително  увеличение  на
разпределения  бюджет,  предложен  от  Комисията.
 
Бързи факти 
 
Механизмът за гражданска защита, създаден през 2013 г., първоначално е имал за цел
да  засили  сътрудничеството  с  оглед  подобряване  на  превенцията,  готовността  и
реакцията при бедствени ситуации. Когато самият мащаб на извънредната ситуация
надвиши способността на дадена държава да реагира, тя може да поиска доброволно
съдействие от други държави чрез механизма.
 
През 2019 г.  механизмът rescEU беше създаден,  за да даде възможност на ЕС да
подпомага пряко засегнатите от бедствия държави членки, когато националният им
капацитет  е  надхвърлен.  Неговите  противопожарни  самолети  и  хеликоптери  са
позволявали на държавите членки да спасяват животи при земетресения, урагани,
наводнения и горски пожари и са помагали за евакуацията на европейскии граждани -
включително  над  75  000  граждани  по  време  на  настоящата  криза  с  COVID-19.
Медицинско оборудване като респиратори, лични предпазни средства, терапевтични и
лабораторни материали са предоставени чрез rescEU в подкрепа на националните
здравни служби по време на пандемията.
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_en#bringingstrandedcitizenshome
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en


Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2019/0070(COD
 
Дебат: понеделник, 14 септември
 
Гласуване: сряда, 16 септември 20 г
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
 
Допълнителна информация
Проект на доклада
Процедурно досие
Изменено предложение на Европейската комисия относно Механизма за гражданска
защита на Съюза (02.06.2020)
Сделката за дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде подобрена, за да получи
одобрението на Парламента (23.07.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200722IPR83804/sdelkata-za-mfr-triabva-da-bde-podobrena-za-da-bde-odobrena-ot-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200722IPR83804/sdelkata-za-mfr-triabva-da-bde-podobrena-za-da-bde-odobrena-ot-ep


Финансирането на ЕС в подкрепа на най-силно
засегнатите от енергийния преход региони
 
Евродепутатите ще приемат преговорната позиция на
Парламента за създаване на Фонда за справедлив
преход, с цел смекчаването на социалното
въздействие от екологизирането на икономиката. 
 
Основните въпроси,  очертани в проектодоклада,  включват създаването на „Зелен
механизъм за възнаграждение“, предложение за съфинансиране за допустими проекти
в целия ЕС в размер до 85% от съответните разходи, прехвърляне на ресурси от други
кохезионни фондове на доброволни начала, както и разширяване на обхвата на фонда.
 
За да се гарантира, че преговорите със Съвета на ЕС могат да започнат възможно най-
скоро, комисията по регионално развитие на ЕП (REGI) поиска проектодокладът, както
и  мандатът  за  преговори  директно  да  бъдат  представени  на  пленарно  гласуване.
Съгласно правило 71 от правилника за дейността на ЕП, ако Парламентът като цяло
отхвърли решението на комисията за започване на преговори, докладът може да бъде
гласуван само по време на следващата пленарна сесия, като по този начин преговорите
между Парламента, Съвета и Комисията биха се забавили.
 
Бързи факти
 
На 14 януари 2020 г. Европейската комисия публикува законодателно предложение за
Фонда за справедлив преход (JTF),  насочено към подпомагане на най-засегнатите
региони за облекчаване на социално-икономическото въздействие на прехода. То бе
първото законодателно предложение за изпълнение на приоритетите, определени в
Европейския  зелен  пакт.  В  края  на  май  2020  г.  Комисията  предложи  значително
увеличение  на  ресурсите  на  Фонда  в  изменено  предложение.
 
Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2020/0006(COD) 
 
 
Гласуване: вторник, 15 септември (измененията), сряда, 16 септември (окончтелно
гласуване)
 
Процедура: обикновена законодателна 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_BG.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1579099555315&uri=COM:2020:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590664315882&uri=COM:2020:460:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en


Допълнителна информация
Проект на доклад
Прессъобщение след гласуването в комисия (08.07.2020)
Процедурно досие
Проучване на ЕП - Фонда за справедлив преход (03.07.2020)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200703IPR82625/spravedliv-prekhod-v-reghionite-na-es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0006(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


COVID-19: Хармонизиране на процедурите за
тестване и класифициране на риска в
страните от ЕС
 
Членовете на ЕП ще обсъдят със Съвета и Комисията
липсата на координация в областта на здравните
оценки свързани с COVID-19, класифицирането на
риска и неговите последици за Шенген.
 
Очаква се те да отбележат,  че настоящата тенденция в много държави членки за
определяне на други държави от ЕС като „червени зони“ и за затваряне на граници,
трябва да бъде заменена с общ подход на ЕС.
 
Евродепутатите може също така да обърнат внимание на липсата на общи стандарти за
преброяване  на  случаите  на  заразени  с  COVID-19  и  да  изискат  хармонизирани
процедури  за  тестване.  Честотата  на  проверките  в  държавите  членки  на  ЕС
понастоящем  варира  от  173  до  6.000  на  100.000  души  на  седмица.
 
Дебатът  ще  се  проведе  във  вторник  от  15.30  до  16.30  ч.  (българско  време).
Резолюцията  ще  бъде  подложена  на  гласуване  в  четвъртък.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: вторник, 15 септември
 
Гласуване: четвъртък, 17 септември 
 
Процедура: незаконодателна резолюция 
 
Допълнителна информация
Прессъобщение след дебатът в комисия ENVI (02.09.2020)
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC):
Последно състояние на COVID-19 за ЕС/ЕИП и Обединеното кралство
Уебсайт на Парламента за COVID-19
Платформа „Re-open EU“ а актуализирана информация относно пътуването във всички
държави членки
Коронавирус: Комисията предлага да се подобрят яснотата и предвидимостта на
мерките за ограничаване на свободното движение в Европейския съюз (4.09.2020)
ЕП призовава за бързо и пълно възстановяване на свободното движение през
границите  (19.06.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85809/covid-19-eu-countries-should-harmonise-testing-procedures-and-frequency
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81222/meps-call-for-a-swift-and-full-re-establishment-of-free-movement-across-borders


ЕП ще призоваве за подкрепа за
възстановяването на силно засегнатата
европейска култура
 
В резолюция, която ще бъде гласувана в четвъртък,
членовете на ЕП искат да призоват за специално
финансиране от ЕС в помощ на  възстановяването на
сериозно засегнатия от COVID-19 
 
европейски културен сектор.
 
В резолюция, с която ще приключи пленарният дебат от 10 юли, се предупреждава, че в
плана за възстановяване на ЕС не са предвидени конкретни суми, които да са от пряка
полза  за  европейския  творчески  и  културен  сектор  и  че  предложенията  за
дългосрочния бюджет на ЕС (МФР) за програмата „Творческа Европа“ за периода 2021-
27 г. са твърде ниски.
 
 
 
Бързи факти
 
По-гъвкави  правила  за  държавна  помощ,  приети  като  част  от  Инвестиционната
инициатива  в  отговор  на  коронавируса,  както  и  планът  за  възстановяване  „Next
Generation EU“, предоставят повече възможности на държавите членки за подкрепа на
техните културни предприятия и творци. Не бяха заделени обаче целеви средства на
ЕС за сектора.
 
 
 
В последните  предложения  на  Съвета  за  дългосрочен  бюджетен  план,  сумите  за
програмата  „Творческа  Европа“  бяха  намалени  на  1.64  милиарда  евро,  за
разочарование на сектора и Европейският парламент,  който призова за финансов
пакет в размер на 2.8 милиарда евро.
 
 
 
Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2020/2708(RSP)
 
Дебат: петък, 10 юли
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06


Гласуване: четвъртък, 17 септември 
 
Процедура: незаконодателна резолюция 
 
Допълнителна информация
Проект на резолюция
Видеозапис от пленарния дебат
Процедурно досие
Прессъобщение: Дългосрочен бюджет на ЕС: ЕП осъжда съкращенията в областта на
културата и образованието (22.06.2020)
Проучване на ЕП: Подкрепа на ЕС за хората на изкуството и културния и творческия
сектор по време на кризата с коронавируса
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06#
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2708(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81615/long-term-eu-budget-meps-slam-cuts-to-culture-and-education
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Евродепутатите ще представят начини за
предотвратяване на бъдещ недостиг на
лекарства 
 
Парламентът се очаква да предложи набор от мерки,
включващи спешна европейска аптека, в резолюцията,
която ще бъде гласувана в четвъртък. 
 
Очаква се евродепутатите да адресират основната причина за липсата на лекарства в
ЕС. Проблемът беше засилен от здравната криза породена от COVID-19, която имаше
директен  ефект  върху  здравето,  сигурността  и  продължаването  на  леченията  на
пациентите.
 
Към момента 40% от продаваните лекарства в ЕС идват от държави извън Съюза,
докато 60-80% от активните фармацевични съставки са произведени в Китай и Индия,
според проекторезолюцията.
 
Евродепутатите искат Комисията да използва предстоящата фармацевтична стратегия
, за да разгледа как безопасни лекаства могат да бъдат произведени и предоставени на
достъпни цени в Европа. Трябва също да бъдат разгледани начините за възстановяване
на фармацевтичното производство в Европа.
 
Те може също да призоват Комисията да създаде европейски резерв за извънредни
ситуации със стратегическо значение, подобен на механизма RescEU. Той трябва да
фукционира като „спешна европейска аптека“  в  случай на прекъснати доставки в
държавите членки.
 
Допълнителна информация 
 
Процедурен код: 2020/2071(INI)
 
Гласуване: четвъртък, 17 септември
 
Процедура: незаконодателна резолюция
 
Допълнителна информация
Процедурно досие
Проект на доклада
Проучване на ЕП: адресиране на проблема с недостига на лекаствени продукти
Насоки относно оптималното и рационално снабдяване с лекарствени продукти с цел
избягване на недостига по време на епидемията от COVID-19
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_BG.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1065
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Парламентът ще призове за действия за
справяне с фармацевтичното замърсяване
 
Евродепутатите ще призоват за по-разумно използване
и изхвърляне на фармацевтични продукти, за да се
предотвратят рисковете за околната среда и
общественото здраве. 
 
След  дебат  в  понеделник,  Парламентът  ще  приеме  резолюция  в  четвъртък,
призоваваща  за  нови  мерки  за  справяне  с  фармацевтичното  замърсяване,  което
причинява  дългосрочни  щети  на  екосистемите,  намалява  ефективността  на
лекарствата и увеличава устойчивостта към антибиоците. Мерките могат да включват
насърчаване  на  по-внимателното  използване  на  лекарства,  развитие  на  по-
екосъобразно  производство  и  по-добро  управление  на  отпадъците.
 
Евродепутатите са загрижени от непрекъснато нарастващата обща консумация на
лекарства на глава на населението в ЕС и призовават държавите членки да споделят
добри  практики  за  превантивна  употреба  на  антибиотици  и  унищожаване  на
неизползвани лекарства, за да се предотвратят дългосрочните отрицателни ефекти
върху здравето на пациентите.
 
Очаква се също те да подчертаят необходимостта от допълнително развитие на „по-
екологични  фармацевтични  продукти“,  които  да  са  също  толкова  ефективни  за
пациентите,  но  по-малко  вредни  за  околната  среда.
 
Бързи факти
 
През  март  2019  г.  Европейската  комисия  публикува  комуникация  относно
Стратегически  подход  на  Европейския  съюз  към  фармацевтичните  продукти  в
околната  среда,  която  очертава  набор  от  възможни  действия.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: понеделник, 14 септември
 
Гласуване: четврътък, 17 септември
 
Процедура: незаконодателна процедура
 
Допълнителна информация
Процедурно досие
Прессъобщение след гласуването в комисията ENVI (05.03.2020)
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http://www.ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF
http://www.ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2816(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution


Мория: евродепутатите ще призоват за
спешна реакция от страна на ЕС 
 
Евродепутатите ще призоват Съвета и Комисията да
адресират хуманитарната криза на остров Лесбос след
пожара, който избухна в бежанския лагер в Мория.
 
Повече от 12 000 души са били настанени в пренаселения бежански лагер, който има
капацитет да настанява 2 000 души, когато пламъците го обхващат през нощта.
 
Лагерът е бил под карантина в продължение на няколко дни, след като са открити
десетки случаи с COVID-19. Имало е също сблъсъци между местните и полицейските
власти.
 
Неколкократно членовете на ЕП са призовавали за евакуирането на бежански лагери
на гръцките острови, особено след началото на пандемията. Хиляди лица търсещи
убежище бяха блокирани на островите в продължение на години, в тежки условия, в
очакване техните искания за убежище да бъдат обработени. Преместването в други
държави  членки  на  ЕС  е  бавно  и  ограничено,  най-вече  за  непридружените
непълнолетни  лица  и  други  уязвими  хора.
 
Допълнителна информация
 
Дебат: четвъртък, 17 септември
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията, без резолюция
 
Допълнителна информация
Ситуацията с бежанцитe в Гърция: Депутатите призовават за солидарност,
предупреждават за въздействието на здравната криза (2.04.2020)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200323IPR75632/bezhantsi-na-ghrtskite-ostrovi-ep-nastoiavia-za-evakuatsiia-na-lagherite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200330IPR76106/situatsiiata-s-bezhantsite-v-ghrtsiia-deputatite-prizovavat-za-solidarnost
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200330IPR76106/situatsiiata-s-bezhantsite-v-ghrtsiia-deputatite-prizovavat-za-solidarnost
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Евродепутатите ще обсъдят напрежението в
Източното Средиземноморие с върховния
представител Жозеп Борел
 
Членовете на ЕП ще направят оценка на положението в
Източното Средиземноморие, където сондажите на
Турция за енергийни ресурси поставят на изпитание
отношенията й с Атина и Никозия. 
 
Докато напрежението между Гърция и Турция нараства, членовете на ЕП ще обсъдят
последните събития и реакцията на ЕС във вторник, в навечерието на извънредното
заседание на Европейския съвет на 24 и 25 септември, на което лидерите от ЕС ще
обсъдят въпроса.
 
Бързи факти 
 
През последните няколко месеца ситуацията ескалира с увеличаването на турските
дейности  по  проучване  за  природния  газ  в  района  на  територията  на  гръцката  и
кипърската изключителна икономическа зона.  Междувременно гръцките и  турски
военни сили са достигнали статут на „повишена готовност“  и са изпратени военни
кораби в спорната зона.
 
ЕС заяви своята солидарност с Гърция и Кипър, като същевременно призова за диалог
с Турция. Миналата неделя председателят на Европейския съвет Шарл Мишел проведе
телефонен разговор по въпроса с турския президент Реджеп Тайип Ердоган
 
Евродепутатите обсъдиха проблематичната роля на Турция в региона с г-н Борел по
време на пленарната сесия през юли. Гласуването относно резолюцията ще се проведе
в четвъртък.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: вторник, 15 септември
 
Гласуване: четврътък, 17 септември 
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https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2020/09/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2020/09/24-25/


Допълнителна информация
Неформално заседание на министрите на външните работи на ЕС (среща тип „Гимних“):
Бележки на ВП/ЗП Жозеп Борел по време на пресконференцията, 28.08.2020 г.
Дебат в Европейския парламент: Стабилност и сигурност в Средиземноморието и
отрицателна роля на Турция, 09.07.2020 г.
Проучване на ЕП: Актуално състояние на морските спорове в Източното
Средиземноморие (04.09.2020 г.)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•

•

Членовете на ЕП ще направят преглед на
положението в Русия, Беларус и Ливан
 
Във вторник евродепутатите ще обсъдят редица
актуални въпроси свързани с външната политика,
заедно с върховния представител на ЕС/заместник-
председател на Комисията, Жозеп Борел. 
 
Темите на дискусията в пленарна зала са:
 

политическите събития и народното въстание в Беларус след оспорваните
президентски избори на 9 август, 
положението  в  Русия  и  отравянето  на  руския  опозиционен  политик  и
активист  за  борба  с  корупцията  Алексей  Навални,  и 
неотдавнашната криза и развиващите се събитията в Ливан.
 

Дебатите  по  въпросите  свързани  с  външната  политика  ще  започнат  във  вторник
сутринта като втора точна от дневния ред на сесията, след дебата „Подготовка за
извънредното заседание на Европейския съвет, с акцент върху опасната ескалация на
напрежението в източната част на Средиземно море“.
 
 
 
Резолюциите относно ситуацията в Русия и Беларус ще бъдат гласувани в четвъртък.
 
Допълнителна информация:
 
Дебати: вторник, 15 септември
 
Гласуване: четвъртък, 17 септември (Русия, Беларус)
 
Процедура:  Изявление  на  заместник-председателя  на  Комисията/върховен
представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,
последвано от незаконодателни резолюции
 
Допълнителна информация
Прессъобщение: Беларус: Видни членове на гражданското общество настояват ЕС да
прояви силна подкрепа за протестите (07.09.2020)
Изявление за медиите: Дейвид Макалистър: Европейският парламент подкрепя
искането за промяна на народа на Беларус (25.08.2020)

Изявление за медиите: Членовете на Европейския парламент изразиха дълбока
загриженост относно случая на Алексей Навални (01.09.2020)

Мултимедиен център на ЕП
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Правилата на ЕС за износ на оръжия: ЕП
призовава за по-голяма прозрачност 
 
В понделник евродепутатите ще обсъдят как
държавите членки изпълняват и спазват общите
правила на ЕС за износ на военно оборудване.  
 
Предвид нарастващото производство на оръжия в ЕС, евродепутатите ще призоват за
затягане  на  контрола  и  за  повече  прозрачност,  в  доклад,  който  разглежда  дали
държавите членки спазват договорените през 2008 г. общи правила за износ на военни
технологии и оборудване. Дебатът ще се проведе в понеделник, като също се очаква
евродепутатите да обърнат внимание на несъответствията в сегашните практики.
 
Бързи факти 
 
Общата позиция 2008/944/ОВППС представлява правно обвързващ набор от правила
съдържащ осем критерия, които трябва да бъдат взети предвид при издаването на
лиценз  за  износ.  Сред  критериите  е  включена  защитата  на  правата  на  човека  в
държавата на крайната дестинация и това да има предимство пред националните
икономически,  социални,  търговски и индустриални интереси.
 
27-те  държави  от  ЕС  и  Обединеното  кралство  заедно  бяха  вторият  най-голям
доставчик на оръжия в света в периода 2015-2019 г., според независими доклади от
изследвания.
 
Допълнителна информация 
 
Дебат: понеделник, 14 септември
 
Гласуване: сряда, 16 септември
 
Допълнителна информация
Проект на резолюция
Прессъобщение (14.07.2020)
Процедурно досие
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
https://sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2019
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0137_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200712IPR83218/meps-adopt-a-report-on-the-implementation-of-eu-arms-export-rules
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2003(INI)

