
 

Темите тази седмица в Парламента: Беларус,
миграция, младежка безработица
 
Депутатите ще посрещнат белоруския опозиционен лидер Светлана Тихановска,
ще обсъдят предложение на Комисията за миграцията и ще разискват достъпа до
ваксини.
 

Беларус
 
Опозиционният кандидат на президентските избори в Беларус Светлана Тихановска
ще участва на заседание на външната комисия в ЕП в понеделник. Депутатите ще
одобрят препоръки как ЕС следва да преразгледа отношенията си с Минск след
съмнителните избори и бруталната разправа с протестиращите.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200918IPR87413/meps-to-discuss-the-situation-in-belarus-with-sviatlana-tsikhanouskaya-on-monday
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/20200910IPR86829/priziv-za-sanktsii-na-es-sreshchu-prezidenta-na-belarus-i-litsata-otrovili-navalni


Наблюдение на върховенството на закона
 
Парламентарната комисия по граждански свободи ще се произнесе по създаването на
постоянен механизъм за наблюдение на върховенството на закона във всички страни от
ЕС. В пленарна резолюция миналата седмица Парламентът изтъкна нарушенията в
тази област в Полша.
 
Пакт за миграцията
 
В четвъртък комисията по граждански свободи ще обсъжда нови предложения за
политиката на ЕС за миграция и предоставяне на убежище със заместник-
председателя на Европейската комисия Маргаритис Схинас и комисаря по вътрешните
работи Илва Йохансон. Очаква се Комисията да представи своите предложения в
сряда, както обяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен в речта си за
състоянието на ЕС.
 
Борба с младежката безработица
 
Парламентарната комисия по заетост ще гласува резолюция в понеделник,
призоваваща за укрепване на Гаранцията за младежта и за увеличаване на средствата
за борба с младежката безработица, която расте в резултат от пандемията.
 
Ваксини
 
На публично изслушване, организирано от комисиите по обществено здраве и
промишленост във вторник, ще бъде разисквано осигуряването на достъп до ваксини
срещу COVID-19. Учени и представители на производители, гражданското общество и
Европейската агенция за лекарствата ще говорят за предизвикателствата при
клиничните изпитания, производството и дистрибуцията.
 
Ден на многоезичието
 
 
В събота Парламентът ще отбележи Денят на многоезичието и отправя покана за
участие в семинар онлайн. Той ще повдигне завесата за работата на устните и писмени
преводачи, които правят възможно функционирането на институцията на 24 официални
езика.
 
Допълнителна информация
Седмична програма
Заседания от Парламента на живо или на запис
Аудиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20200910STO86855/sstoianieto-na-es-deputatite-raziskvakha-merki-za-po-uspeshna-evropa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20200910STO86855/sstoianieto-na-es-deputatite-raziskvakha-merki-za-po-uspeshna-evropa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200709STO83004/covid-19-kak-es-se-bori-sreshchu-mladezhkata-bezrabotitsa
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87414/covid-19-vaccines-public-hearing-in-european-parliament
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/visiting/bg/events/brussels/multilingualism-day-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/weekly-agenda
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home

