
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
13-16 декември 2021  г.
 
Алексей Навални ще получи наградата "Сахаров" за 2021 г. 
Руският опозиционен политик и активист за борба с корупцията Алексей
Навални ще получи наградата "Сахаров" за свобода на мисълта за 2021 г. на
церемония в сряда по обяд.
 
 
 
Прекратяване на несправедливите практики, използвани от
големите онлайн платформи 
Парламентът ще гласува позицията си по Законодателен акт за цифровите
пазари, който определя правилата за това какво големите онлайн платформи
ще могат да правят и какво не в ЕС.
 
 
Равенство между половете: улесняване на достъпа на жените
до пазара на труда и намаляване на разликата в заплащането 
Евродепутатите ще поискат от ЕС и неговите държави членки да предложат
конкретни мерки за спазване на правата на жените и намаляване на
неравенството между половете.
 
 
Дебат относно срещата на върха през декември и отговора на
ЕС на повторното настъпване на COVID-19 
Европейския съвет от 16 декември и борбата срещу COVID-19 ще бъдат
водещите теми от дебата в сряда сутринта с Комисията и Словенското
председателство. 
 
 
30-годишнина от разпадането на Съветския съюз 
Тридесет години след края на Съветския съюз, на пленарната сесия ще бъде
оценено значението му за бъдещето на Русия и Европа.
 
 
Национални планове за възстановяване: Пленарен дебат с
Комисията и Съвета 
В сряда членовете на ЕП ще обсъдят дали националните планове за
възстановяване отговарят на договорените цели, както и ситуацията в
страните, чиито планове все още не са одобрени. 
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ЕП повдига въпроси относно спешната промяна на правилата за
предоставяне на убежище на границите между ЕС и Беларус 
ЕП ще отправи запитване към Комисията и Съвета относно предложението за
адаптиране на правилата на ЕС за предоставяне на убежище в Полша, Латвия
и Литва, за справяне с мигрантите, 
 
 
Борба с кибернетичното насилие, основано на пола: общи
санкции в целия ЕС, подкрепа за жертвите 
Очаква се ЕП да призове да се направи повече за предотвратяване на
кибернасилието, основано на пола, с оглед на обезпокоителното нарастване на
броя на жертвите
 
 
Евродепутатите ще обсъдят по-нататъшните заплахи за
основните права в Полша 
В сряда следобед в пленарна зала ще бъде направена оценка на последните
събития в Полша, които могат да увеличат риска страната да се отдалечи още
повече от европейските ценности.
 
 
Опасения от руска инвазия в Украйна: Евродепутатите
провеждат дебат с Жозеп Борел 
Във вторник следобед членовете на ЕП ще обсъдят с ръководителя на
външната политика на ЕС Жозеп Борел широкомащабното руско военно
струпване по границата с Украйна.
 
 
Западни Балкани: Евродепутатите настояват за сътрудничество
в борбата с организираната престъпност 
По време на дебат във вторник евродепутатите ще настояват правителствата в
региона да увеличат усилията си в борбата с корупцията и организираната
престъпност.
 
 
Евродепутатите ще обсъдят евентуална забрана на ЕС за
използването на диви животни в цирковете 
В четвъртък сутринта Парламентът ще разпита Комисията относно
възможностите за въвеждане на забрана за използване на диви животни в
циркове в целия ЕС.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2021-12-13
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2021-12-13


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
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
https://www.epnewshub.eu


Алексей Навални ще получи наградата
"Сахаров" за 2021 г.
 
Руският опозиционен политик и активист за борба с
корупцията Алексей Навални ще получи наградата
"Сахаров" за свобода на мисълта за 2021 г. на
церемония в сряда по обяд.
 
 
Понастоящем г-н Навални е в затвора в Русия и поради това не може да присъства
лично  на  церемонията  по  връчването  на  наградата  в  Европейския  парламент  в
Страсбург.  Дъщеря  му  Дария  Навална  ще  получи  наградата  от  негово  име  от
председателя  на  ЕП  Давид  Сасоли.
 
Председателят Давид Сасоли и Леонид Волков, един от политическите съветници на г-
н Навални, който беше ръководител на неговия щаб по време на кампанията му за
президентските избори през 2018 г., ще дадат пресконференция след церемонията по
награждаването,  която  ще  започне  в  13.45  ч.  българско  време  в  залата  за
пресконференции  на  Парламента  "Дафне  Каруана  Галиция".
 
Освен  това  г-н  Волков  и  г-жа  Навална  ще  вземат  участие  в  медиен  семинар,
организиран от Европейския парламент на 14 декември, вторник, от 16.30 ч. (българско
време)
 
Можете да гледате церемонията и пресконференцията на живо чрез EP Live и EbS.
 
Прочетете повече за другите номинирани за наградата "Сахаров" тази година.
 
Евродепутатите от комисиите по външни работи и по развитие и от подкомисията по
правата на човека ще проведат дискусия с г-жа Навална и г-н Волков в понеделник, 13
декември, от 20.45 до 22.15 ч. (българско време).
 
Контекст
 
Наградата "Сахаров" за свобода на мисълта, наречена в чест на съветския физик и
политически дисидент Андрей Сахаров, се присъжда всяка година от Европейския
парламент.  Тя  е  учредена  през  1988  г.,  за  да  отличава  личности  и  организации,
защитаващи  правата  на  човека  и  основните  свободи.
 
Процедура: Церемония по награждаване
 
Пресконференция:  15  декември,  сряда,  12.45  ч.  централноевропейско  време,  с
участието на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли и г-н Леонид
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211201IPR18502/press-seminar-european-parliament-sakharov-prize
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20210916STO12702/naghradata-sakharov-prez-2021-gh-koi-sa-nominiranite
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home


Волков
 
Допълнителна информация

Алексей Навални получи наградата "Сахаров" на Европейския парламент за 2021 г.
(20.10.2021)
Общността на наградата "Сахаров”
Мултимедиен център на ЕП: ЕС-Русия

Мултимедиен център на ЕП: Награда "Сахаров" за 2021 г.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211014IPR14915/aleksey-navalni-poluchava-naghradata-sakharov-na-evropeyskiia-parlament-za-2021-gh
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211014IPR14915/aleksey-navalni-poluchava-naghradata-sakharov-na-evropeyskiia-parlament-za-2021-gh
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211014IPR14915/aleksey-navalni-poluchava-naghradata-sakharov-na-evropeyskiia-parlament-za-2021-gh
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/the-prize/sakharov-prize-community
https://bit.ly/3lQ0byx
https://bit.ly/3GqjfLK
https://bit.ly/3GqjfLK


Прекратяване на несправедливите практики,
използвани от големите онлайн платформи
 
Парламентът ще гласува позицията си по
Законодателен акт за цифровите пазари, който
определя правилата за това какво големите онлайн
платформи ще могат да правят и какво не в ЕС.
 
Проектозаконът, който ще бъде обсъден във вторник и гласуван в сряда, включва в
черен списък определени практики на големите платформи, действащи като "пазачи на
информационния  вход",  и  дава  възможност  на  Комисията  да  извършва  пазарни
разследвания  и  да  налага  санкции  за  несъответстващо  поведение.
 
Законът за цифровите пазари (DMA), изменен от комисията по вътрешния пазар и
защита на потребителите (IMCO) на 23 ноември, определя нови задължения и забрани,
пряко приложими към такива платформи, с оглед осигуряване на лоялна конкуренция.
 
Той ще се прилага за големите дружества, предоставящи така наречените "основни
услуги на платформата", които са най-склонни към нелоялни търговски практики. Те
включват  онлайн  посреднически  услуги,  социални мрежи,  търсачки,  операционни
системи, онлайн рекламни услуги, изчисления в облак и услуги за споделяне на видео,
които отговарят на съответните критерии, за да бъдат определени като "пазачи на
портали".  Евродепутатите включиха в  обхвата на DMA също така уеб браузърите,
виртуалните асистенти и  свързаната телевизия.
 
Другите  промени,  въведени  в  предложението  на  Комисията,  са  свързани  с
определянето  на  "пазачите"  въз  основа  на  определени  прагове,  списъка  със
задължения  и  забрани  ("do's  and  don'ts"),  включително  нови  разпоредби  относно
целевата  реклама  и  оперативната  съвместимост  на  услугите,  ограниченията  за
"убийствени придобивания", правоприлагането в ЕС, ролята на националните органи по
конкуренция и глобите.
 
Повече информация в това прессъобщение.
 
Дебат: вторник, 14 декември
 
Гласуване: окончателни резултати в сряда, 15 декември
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms


Допълнителна информация
Прессъобщение след гласуването в комисия (23.11.2021)
Видеозапис на пресконференцията на докладчика 23.11.2021 г.

Профил на докладчика
Процедурно досие
Мултимедиен материал
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-andreas-schwab-rapporteur-on-digital-markets-act-dma-outcome-of-vote-in-committe_20211123-0920-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk


Равенство между половете: улесняване на
достъпа на жените до пазара на труда и
намаляване на разликата в заплащането
 
Евродепутатите ще поискат от ЕС и неговите държави
членки да предложат конкретни мерки за спазване на
правата на жените и намаляване на неравенството
между половете.
 
В  проектодоклад,  който  ще  бъде  обсъден  в  понеделник  и  гласуван  в  сряда,
евродепутатите призовават държавите членки да предприемат конкретни мерки, за да
осигурят на жените равен достъп до пазара на труда, равно заплащане и равни трудови
права.
 
Като се има предвид нарастването на насилието срещу жени по време на пандемията,
проектодокладът  също  така  призовава  държавите  членки  да  гарантират,  че
извършителите на насилие се идентифицират и преследват от полицията. За да се
справят с насилието, основано на пола, членовете на ЕП отново ще подчертаят, че
България,  Чехия,  Унгария,  Латвия,  Литва  и  Словакия  трябва  да  ратифицират
Истанбулската конвенция и че е необходимо цялостно законодателство на ЕС по този
въпрос.
 
В  заключение  членовете  на  ЕП  ще  припомнят,  че  достъпът  до  сексуално  и
репродуктивно здраве и права е основно право, което не може да бъде отнето, и че
отказът на помощ при аборт представлява форма на насилие срещу жените.
 
Контекст 
 
Според Индекса за равенство между половете на Европейския институт за равенство
между половете, ЕС е на поне 60 години разстояние от постигането на пълно равенство
между половете. От 2010 г. насам резултатът на ЕС е нараснал само с 4,9 пункта. През
2021 г. държавите членки получиха среден резултат от 68 пункта от 100, като повече от
една трета от тях регистрираха по-малко от 60 пункта.
 
Процедурен код: 2021/2020 (INI)
 
Обсъждане: понеделник, 13 декември
 
Гласуване: сряда, 15 декември
 
Процедура: доклад по собствена инициатива
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2020(INI)


Допълнителна информация
Проект на доклада
Профил на докладчика
Службата на ЕП за парламентарни изследвания - Тематичен сборник: равенство между
половете (октомври 2021 г.)
Мултимедиен материал
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0315_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197754/SANDRA_PEREIRA/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_Equality.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Дебат относно срещата на върха през
декември и отговора на ЕС на повторното
настъпване на COVID-19
 
Европейския съвет от 16 декември и борбата срещу
COVID-19 ще бъдат водещите теми от дебата в сряда
сутринта с Комисията и Словенското председателство.
 
Развитието на пандемията от COVID-19 и отговорът на ЕС както по отношение на
общественото здраве, така и на икономическата криза, повишаването на цените на
енергията, въпросите на сигурността и отбраната и външните отношения ще бъдат
основните теми, които държавните и правителствените ръководители ще обсъдят по
време на срещата си.
 
Членовете  на  ЕП  също  ще  обсъдят  със  Съвета  и  Комисията  отговора  на  ЕС  на
глобалното възобновяване на пандемията от COVID-19 и на новопоявилите се варианти
на COVID-19.
 
Дебат: сряда, 15 декември 
 
Процедура: изявления на Съвета и на Комисията, без резолюции
 
Допълнителна информация
Дневен ред 16 декември Европейски съвет
Мултимедиен материал
Прессъобщение (ENVI): ЕС е готов да се справи с настоящите предизвикателства,
свързани с пандемиите, казва ръководителят на EMA (30.11.2021 г.)
Последни актуализации свързани с COVID-19 (Европейска агенция по лекарствата)
Актуална информация за състоянието на COVID-19 (Европейски център за
профилактика и контрол на заболяванията)
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-10-2021-INIT/en/pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211129IPR18310/the-eu-is-prepared-to-tackle-ongoing-pandemic-challenges-says-ema-chief
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211129IPR18310/the-eu-is-prepared-to-tackle-ongoing-pandemic-challenges-says-ema-chief
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19 


30-годишнина от разпадането на Съветския
съюз
 
Тридесет години след края на Съветския съюз, на
пленарната сесия ще бъде оценено значението му за
бъдещето на Русия и Европа.
 
В понеделник следобед, непосредствено след откриването на сесията, председателят
на ЕП Давид Сасоли ще направи изявление по въпроса, след което ще последва един
кръг от изказвания на политическите групи.
 
Дебат: понеделник, 13 декември 
 
Процедура: изказване на председателя на ЕП, последвано от един кръг изказвания на
политическите групи
 
Допълнителна информация

Резолюция на Европейския парламент от 19 септември 2019 г. относно значението на
европейската историческа памет за бъдещето на Европа
Прессъобщение: Европа трябва да помни миналото си, за да гради бъдещето си
(19.09.2019)
Мултимедиен материал

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Press switchboard number (32-2) 28 33000
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190917IPR61204/europe-must-remember-its-past-to-build-its-future
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Национални планове за възстановяване:
Пленарен дебат с Комисията и Съвета
 
В сряда членовете на ЕП ще обсъдят дали
националните планове за възстановяване отговарят на
договорените цели, както и ситуацията в страните,
чиито планове все още не са одобрени. 
 
По време на дебата членовете на ЕП ще се осведомят дали националните планове за
възстановяване отговарят напълно на договорените цели за екологичната и цифровата
трансформация, както и за заетостта и социалните политики като здравеопазването и
образованието.  Евродепутатите  вероятно  ще  подчертаят,  че  часовникът  за
осъществяване  на  реформите  и  инвестициите  “тиктака”,  и  вероятно  ще  поискат
решения  от  страните,  които  изостават.
 
Те също така ще изтъкнат липсата на видим напредък в разговорите с унгарското и
полското  правителство.  Нито  един  от  тях  не  е  отговорил  на  опасенията  относно
върховенството на закона и атаките срещу съдебната система, върховенството на
правото на ЕС, обществените поръчки, корупцията и неравностойното третиране на
малцинствата.
 
Контекст
 
Понастоящем  са  одобрени  22  от  представените  26  национални  плана  за
възстановяване. Нидерландският план все още не е представен, а Комисията все още
не  е  одобрила  плановете  на  Унгария,  Полша,  Швеция  и  България.  Исканото
предварително  финансиране  в  размер  на  52,3  млрд.  евро  вече  е  отпуснато  на  17
държави членки. Очаква се Испания да бъде първата държава членка, която ще получи
безвъзмездни средства в размер на 10 млрд. евро по Механизмът за възстановяване и
устойчивост (RRF), тъй като Комисията прецени, че страната е постигнала повечето от
основните етапи, свързани с това искане за първо плащане.
 
Дебат: сряда, 15 декември
 
Процедура: Изявления на Съвета и на Комисията, без резолюция
 

Пленарни сесии

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97105/parliament-gives-go-ahead-to-EU672-5-billion-recovery-and-resilience-facility
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97105/parliament-gives-go-ahead-to-EU672-5-billion-recovery-and-resilience-facility


Допълнителна информация
Плановете на Унгария и Полша следва да бъдат одобрени само ако са взети мерки по
отношение на опасенията (6.10.2021)
Евродепутати разпитват комисарите за състоянието на националните планове за
възстановяване (01.09.2021)
Национални планове за възстановяване: историческа възможност за дългосрочен
устойчив растеж (20.06.2021)
Службата на ЕП за парламентарни изследвания: Планове за възстановяване и
устойчивост - актуално състояние (септември 2021 г.)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211001IPR14015/hungary-and-poland-plans-should-be-approved-only-if-concerns-are-addressed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211001IPR14015/hungary-and-poland-plans-should-be-approved-only-if-concerns-are-addressed
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210826IPR10609/meps-quiz-commissioners-on-state-of-play-of-national-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210826IPR10609/meps-quiz-commissioners-on-state-of-play-of-national-recovery-plans
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05530/natsionalni-planove-za-vzstanoviavane
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05530/natsionalni-planove-za-vzstanoviavane
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf


ЕП повдига въпроси относно спешната
промяна на правилата за предоставяне на
убежище на границите между ЕС и Беларус
 
ЕП ще отправи запитване към Комисията и Съвета
относно предложението за адаптиране на правилата на
ЕС за предоставяне на убежище в Полша, Латвия и
Литва, за справяне с мигрантите, 
 
идващи от Беларус.
 
Миналата седмица Европейската комисия предложи да се променят правилата за
предоставяне на убежище, връщане и приемане на границите на ЕС с Беларус за срок
от шест месеца. Това ще даде на Полша, Латвия и Литва по-голяма гъвкавост при
справянето с организираното от режима на Лукашенко пристигане на мигранти и лица,
търсещи  убежище,  на  техните  граници.  Така  властите  ще  имат  повече  време  да
регистрират молбата на дадено лице за международна закрила, граничната процедура
за предоставяне на убежище - която налага строги ограничения на кандидатите - ще се
прилага за почти всички кандидати и може да отнеме до 16 седмици, а процедурите за
връщане ще бъдат по-бързи.
 
За да влезе в сила, предложението трябва да бъде одобрено от Съвета, след като той
се консултира с Европейския парламент. По време на пленарния дебат членовете на ЕП
вероятно  ще  поставят  под  въпрос  предимствата  на  приемането  на  това  решение
предвид  настоящия  хуманитарен  контекст,  както  и  избора  на  правната  рамка,
използвана  за  промяна  на  тези  правила.  Въпросната  правна  рамка  заобикаля
Парламента  като  съзаконодател,  предоставяйки  му  само  консултативна  роля.
 
Дебат: сряда, 15 декември
 
Процедура: Изявления на Съвета и на Комисията, без резолюция
 
Допълнителна информация
Видео от пленарния дебат: Положението в Беларус и на границата ѝ с ЕС и
последиците за сигурността и хуманитарните последици (23.11.2021 г.)
Граница Полша-Беларус: Евродепутатите са разтревожени от хуманитарната и
политическата криза (10.11.2021 г.)
Мултимедиен център

Пленарни сесии
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6447
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12008E078
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-23-ITM-007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-11-23-ITM-007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211110IPR17001/poland-belarus-border-meps-alarmed-by-humanitarian-and-political-crisis
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Борба с кибернетичното насилие, основано на
пола: общи санкции в целия ЕС, подкрепа за
жертвите
 
Очаква се ЕП да призове да се направи повече за
предотвратяване на кибернасилието, основано на
пола, с оглед на обезпокоителното нарастване на броя
на жертвите
 
 по време на пандемията от COVID-19.
 
В проекта за законодателна инициатива, внесен от комисиите по правата на жените
(FEMM) и по гражданските свободи (LIBE), се твърди, че в ЕС липсва правна рамка за
борба  с  кибернасилието,  основано  на  пола,  както  и  минимално  ниво  на  защита  и
обезщетение за жертвите. Поради това ЕС се нуждае от директива, която да съдържа
общо наказателноправно определение на кибернасилието, за да се осигури сближаване
на национално равнище и на равнище ЕС. Тя трябва да включва и хармонизирани
санкции  и  механизми  за  защита  в  съответствие  със  стандартите,  заложени  в
Истанбулската  конвенция,  настояват  евродепутатите.
 
В проектодоклада се подчертава, че кибернасилието срещу жени и ЛГБТИК лица е
продължение на основаното на пола насилие офлайн и че трябва спешно да се обърне
внимание  на  проблеми  като  кибертормоз,  киберпреследване,  нарушаване  на
неприкосновеността на личния живот и записване и споделяне на изображения на
сексуални посегателства.
 
Разискването ще се проведе в понеделник, а гласуването е насрочено за вторник.
 
Код на процедурата: 2020/2035(INL)
 
Дебат: понеделник, 13 декември
 
Гласуване: вторник, 14 декември
 
Процедура: доклад за законодателна инициатива
 

Пленарни сесии
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2035(INL)&l=en


Допълнителна информация
Проект за резолюция относно борбата с кибернетичното насилие, основано на пола

Проучване на ЕП - Борба с насилието, основано на пола: Кибернасилие
Службата на ЕП за парламентарни изследвания  - Насилието, основано на пола, като
нова област на престъпление, посочена в член 83, параграф 1 от ДФЕС - оценка на
европейската добавена стойност
Законодателен влак
Европейски институт за равенство между половете - Насилие, основано на пола

Пленарни сесии

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

16 I 20

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0338_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)662640
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-based-violence


Евродепутатите ще обсъдят по-нататъшните
заплахи за основните права в Полша
 
В сряда следобед в пленарна зала ще бъде направена
оценка на последните събития в Полша, които могат да
увеличат риска страната да се отдалечи още повече от
европейските ценности.
 
В  дебат  с  представители  на  Съвета  и  Комисията  членовете  на  ЕП  вероятно  ще
коментират решението на полския конституционен съд от 24 ноември, с което части от
Европейската  конвенция  за  правата  на  човека  бяха  обявени  за  несъвместими  с
полската  конституция.  Решението  последва  предишно  решение,  издадено  от
Европейския съд по правата на човека,  което постави под въпрос законността на
назначаването на съдиите в полския конституционен съд.
 
Членовете на ЕП са загрижени и за състоянието на сексуалното и репродуктивното
здраве и права в страната и се очаква да изразят загриженост относно предложението
на правителството да задължи лекарите да докладват всички бременности и спонтанни
аборти в централизиран регистър. Регистърът може да бъде въведен още през януари
2022 г.
 
Дебат: сряда, 15 декември
 
Процедура: Изявления на Съвета и на Комисията, без резолюция
 
Допълнителна информация
Полша: не бива да умират повече жени заради рестриктивния закон за абортите
(11.11.2021)
Полша: Евродепутатите призовават за утвърждаване на върховенството на правото на
ЕС (19.10.2021)
Мултимедиен материал
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211108IPR16844/polsha-ne-biva-da-umirat-poveche-zheni-zaradi-restriktivniia-zakon-za-abortite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211108IPR16844/polsha-ne-biva-da-umirat-poveche-zheni-zaradi-restriktivniia-zakon-za-abortite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211014IPR14911/polsha-ep-prizovava-za-utvrzhdavane-na-vrkhovenstvoto-na-pravoto-na-es
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20211014IPR14911/polsha-ep-prizovava-za-utvrzhdavane-na-vrkhovenstvoto-na-pravoto-na-es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk


Опасения от руска инвазия в Украйна:
Евродепутатите провеждат дебат с Жозеп
Борел
 
Във вторник следобед членовете на ЕП ще обсъдят с
ръководителя на външната политика на ЕС Жозеп
Борел широкомащабното руско военно струпване по
границата с Украйна.
 
Наскоро Русия придвижи хиляди войници в близост до източната граница на Украйна,
въпреки че  руското  правителство  отрича да  планира нападение срещу съседната
страна.
 
Западните лидери, включително тези на Съединените щати, Обединеното кралство,
Франция, Германия и Италия, призоваха Русия да деескалира настоящото напрежение,
като същевременно сигнализираха за готовността си да отговорят твърдо на всяка
руска агресия, например чрез налагане на строги икономически санкции.
 
Резолюцията ще бъде подложена на гласуване в четвъртък.
 
Дебат: вторник, 14 декември 
 
Гласуване: четвъртък, 16 декември
 
Процедура: Изявление на ръководителя на външната политика на ЕС, последвано от
резолюция
 
Допълнителна информация
Мултимедиен център на ЕП: безплатни снимки, видео и аудио материали

Пленарни сесии

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

18 I 20

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Западни Балкани: Евродепутатите настояват
за сътрудничество в борбата с
организираната престъпност
 
По време на дебат във вторник евродепутатите ще
настояват правителствата в региона да увеличат
усилията си в борбата с корупцията и организираната
престъпност.
 
В  доклад,  одобрен  от  Комисията  по  външни  работи  и  предвиден  за  гласуване  в
пленарна зала, евродепутатите заявяват, че основните фактори, които правят страните
от Западните Балкани уязвими, са липсата на възможности за заетост, корупцията,
дезинформацията,  елементите  на  завладяване  на  държавата,  неравенството  и
външната  намеса  на  недемократични  режими  като  Русия  и  Китай.
 
По време на пленарния дебат във вторник и съпътстващата го резолюция, която ще
бъде подложена на гласуване в сряда (резултатите ще бъдат обявени в четвъртък
сутринта),  членовете  на  ЕП  вероятно  ще  призоват  за  ускоряване  на  процеса  на
интеграция на Западните Балкани в ЕС, което ще подпомогне борбата с организираната
престъпност в региона.
 
Дебат: вторник, 14 декември
 
Гласуване: сряда, 15 декември (обявяване в четвъртък)
 
Процедура: доклад по собствена инициатива
 
Допълнителна информация
Проект на доклад
Прессъобщение след гласуването в комисия, 26.10.2021 г.
Процедурно досие
Мултимедиен център: Разширяване на ЕС - Западни Балкани
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0298_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211022IPR15623/western-balkans-organised-crime-a-major-obstacle-to-region-s-development
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2002(INI)=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-enlargement-western-balkans_18103_pk


Евродепутатите ще обсъдят евентуална
забрана на ЕС за използването на диви
животни в цирковете
 
В четвъртък сутринта Парламентът ще разпита
Комисията относно възможностите за въвеждане на
забрана за използване на диви животни в циркове в
целия ЕС.
 
Преди дебата членовете на ЕП отправиха питане към Комисията дали възнамерява да
въведе забрана, за да се справи с рисковете, свързани с незаконната търговия с диви
животни и с общественото здраве и сигурност в Европа.
 
В своя въпрос, изискващ устен отговор, членовете на ЕП заявяват, че използването на
диви животни в цирковете няма образователна или културна стойност, и добавят, че
хуманното отношение към тях е сериозно застрашено.
 
Неотдавна над един милион граждани на ЕС подписаха петиция с искане Европейската
комисия да забрани използването на диви животни в цирковете.
 
Код на процедурата: 2021/2999(RSP) 
 
Разисквания: четвъртък, 16 декември
 
Процедура: Изявление на Комисията, без резолюция
 
Допълнителна информация
Процедурно досие

Мултимедиен материал
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000064_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2999(RSP)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

