
 

Темите на изминалата сесия: състоянието на ЕС,
възстановяване, COVID-19
 
На пленарната сесия през септември Парламентът обсъди състоянието на ЕС,
предложи мерки срещу COVID-19 и откри пътя за приемане на плана за
възстановяване.
 

Състоянието на ЕС
 
Дебатът за състоянието на Европейския съюз с председателя на Комисията Урсула
фон дер Лайен се съсредоточи върху новите планове на ЕС за миграцията и за борба
срещу климатичните изменения, здравните заплахи и расизма.
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Пленарната сесия през септември
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-state-of-the-eu-recovery-plan-and-foreign-policy_N01-PUB-200917-
5NUM_ev
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Бюджет и възстановяване
 
Парламентът гласува, за да придвижи напред процедурата, която ще позволи на ЕС да
вземе назаем 750 млрд. евро за плана за възстановяване от COVID-19. Депутатите
също така призоваха за правно обвързващ календар за въвеждането на нови
източници на приходи за бюджета на ЕС.
 
COVID-19
 
Страните в ЕС следва да хармонизират критериите си за това какво е случай на
заразяване с COVID-19, смъртен случай вследствие на COVID-19 и възстановяване от
инфекцията, за да може да се правят обективни оценки на здравните рискове в
страните, заявиха депутатите в резолюция.
 
Парламентът прие резолюция, призоваваща за повече усилия за преодоляване на
недостига на лекарства чрез засилване на местното производство и координация
между страните, както и увеличение на бюджета с 6,2 млрд. евро за борба с кризата и
ускоряване на въвеждането на ваксини.
 
Механизъм за гражданска защита
 
Депутатите подкрепиха промени в Механизма на ЕС за гражданска защита с цел
подпомагане на по-бързото и по-ефективно реагиране на мащабни кризи, включително
здравни като COVID-19.
 
Фонд за справедлив преход
 
Фондът за справедлив преход ще помага на региони, зависещи от изкопаеми горива, в
прехода им към устойчиво бъдеще. Парламентът иска той да получи повече средства,
за да допринесе за постигане на климатичните цели на ЕС. Депутатите одобриха
позицията си за функционирането на фонда преди преговори със Съвета и Комисията.
 

Дебат за състоянието на ЕС
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/von-der-leyen-tells-parliament-she-will-lead-the-eu-to-green-recovery_N01-PUB-
200916-SOTE_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86818/covid-19-drzhavite-chlenki-triabva-da-kharmonizirat-zdravnite-otsenki-i-merkite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200712IPR83214/es-triabva-da-uvelichi-usiliiata-za-spraviane-s-nedostigha-na-lekarstva
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200709STO83006/nedostigh-na-lekarstva-v-es-prichini-i-resheniia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200709STO83006/nedostigh-na-lekarstva-v-es-prichini-i-resheniia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200914IPR87007/meps-approve-EU6-2-billion-to-tackle-crisis-and-speed-up-vaccine-deployment
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86817/neobkhodima-e-po-silna-ghrazhdanska-zashchita-s-oghled-poukite-ot-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200304STO73957/covid-19-zasilvane-na-kapatsiteta-na-es-za-otghovor-na-krizi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20200903STO86310/fondt-za-spravedliv-prekhod-pomoshch-za-adaptirane-km-zelenata-ikonomika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86816/parlamentt-iska-po-gholiama-podkrepa-za-reghionite-s-tsel-uspeshen-energhien-prekhod


Емисии от кораби и автомобили
 
Корабите трябва също да допринасят за постигането на климатична неутралност, заяви
Парламентът и гласува за включване на емисиите от морския транспорт в схемата на
ЕС за търговия с емисии.
 
Депутатите настояха също така, че автомобилите трябва да спазват ограниченията за
емисии при шофиране в реални условия и че клаузите, които позволяват различия
между резултатите от изпитания в лаборатории и при реално шофиране, трябва да
отпаднат до септември 2022 г.
 
Външна политика
 
Съмненията за измами на президентските избори в Беларус през август предизвикаха
много протести, на които властите отговориха с арести и насилие. Парламентът
призова за нови избори и за санкции спрямо настоящия президент Александър
Лукашенко.
 
Депутатите се обявиха и за международно разследване на опита за убийство на руския
опозиционен лидер Алексей Навални, както и за санкции срещу извършителите.
 
Турция трябва да спре незабавно незаконните си сондажи във водите на Средиземно
море, заявиха депутатите в друга резолюция.
 
Интеграция на ромите
 
Ромите в Европа имат най-високите нива на бедност и социална изолация, заявиха
депутатите в резолюция. Те призоваха страните в ЕС да направят повече, за да
осигурят достъп до образование и развитие на децата, както и за преустановяване на
дискриминацията и сегрегацията.
 

Фонд за справедлив преход
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/from-coal-to-clean-europe-s-green-transition_N01-PUB-200916-FUND_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86824/meps-want-new-cars-to-respect-emission-limits-under-real-driving-conditions
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86829/priziv-za-sanktsii-na-es-sreshchu-prezidenta-na-belarus-i-litsata-otrovili-navalni
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86828/iztochno-sredizemnomorie-turtsiia-triabva-nezabavno-da-prekrati-sondazhnite-deynosti
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86837/es-triabva-da-napravi-poveche-sreshchu-sotsialnoto-izkliuchvane-i-antiromskite-naghlasi


Подкрепа за културата
 
Парламентът поиска част от средствата за възстановяване да бъдат заделени за
пряко и бързо подпомагане на културата и изкуството, които са в тежко състояние
вследствие на кризата с коронавируса.
 

Ромите в Европа
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meps-demand-action-to-end-roma-exclusion_N01-PUB-200918-ROMA_ev

Подрепа за културата
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-calls-for-urgent-support-for-the-creative-sector_N01-PUB-200914-CULT_ev

Допълнителна информация
Съобщения за медиите
Аудиовизуални материали
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https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home

