
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
8-11 февруари 2021  
 
COVID-19: Евродепутатите ще обсъдят актуалното състояние на
стратегията на ЕС за ваксиниране 
Очаква се евродепутатите отново да заявят подкрепата си за единен подход на
ЕС към ваксините срещу COVID-19 в дебат с председателя на Комисията У.
Фон дер Лайен в сряда 
 
 
Евродепутатите ще гласуват Механизма за възстановяване и
устойчивост с цел ограничаване на последиците от пандемията 
Във вторник Парламентът ще обсъди и гласува Механизма за възстановяване и
устойчивост, предназначен да помогне на държавите от ЕС да се справят с
последиците от пандемията от COVID-19.
 
 
Постигане на баланс между демократичния контрол над
социалните медии и основните права 
В сряда евродепутатите ще обсъдят връзката между новите медии, политиката
и свободата на словото, след последните събития от двете страни на
Атлантическия океан.
 
 
Евродепутатите ще обсъдят репресиите срещу политическата
опозиция в Русия 
Във вторник Върховният представител на ЕС Жозеп Борел ще обсъди
политическите сътресения в Русия, включително случая с Алексей Навални и
протестите в цялата страна, с членове на ЕП.
 
 
Трафик на хора: По-строги мерки за защита на жените, децата и
мигрантите 
Евродепутатите призовават ЕС да положи повече усилия за борба с трафика
на хора и настояват за инкриминиране на търсенето и използването на
сексуални услуги от жертвите.
 
 
Кръгова икономика: Евродепутатите призовават за по-строги
правила за потреблението и рециклирането в ЕС 
Парламентът ще обсъди и гласува принципите и политиките, необходими за
постигане на неутрална по отношение на въглеродните емисии, устойчива,
нетоксична и изцяло кръгова икономика до 2050 г.
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ЕП: минималната работна заплата ще спомогне за намаляване
на неравенството  
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват мерки за борба с неравенството и
справянето с нарастващия проблем с бедността сред работещите.  
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2021-02-08
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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/2021-02-08
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


COVID-19: Евродепутатите ще обсъдят
актуалното състояние на стратегията на ЕС за
ваксиниране
 
Очаква се евродепутатите отново да заявят
подкрепата си за единен подход на ЕС към ваксините
срещу COVID-19 в дебат с председателя на Комисията
У. Фон дер Лайен в сряда 
 
в 10.00 ч. българско време.
 
В  същото  време  те  вероятно  ще  изразят  опасенията  си  относно  забавянето  на
доставките  на  ваксини,  прозрачността  на  договорите  и  данните,  както  и  относно
наскоро въведената система за разрешаване на износа на ваксини срещу COVID-19.
 
По време на последния пленарен дебат през януари евродепутатите изразиха широка
подкрепа за общия подход на ЕС в борбата срещу пандемията и призоваха за пълна
прозрачност по отношение на договорите и внедряването на ваксини срещу COVID-19.
 
Контекст
 
На 12 януари 2021 г. членовете на ЕП отправиха запитвания към Комисията относно
последните събития, свързани с ваксините срещу COVID-19. На 19 януари последва
дебат в пленарна зала, посветен на глобалната стратегия на ЕС за COVID-19, а на
същия ден Комисията  публикува актуализиран план за  действие за  засилване на
борбата  с  пандемията.
 
Дебат: сряда, 10 февруари
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията
 
Допълнителна информация
Доставка на ваксини и прозрачност на договорите: изявление на Паскал Канфен
(Renew, Франция), председател на комисията ENVI (27.01.2021)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210114IPR95615/vaksini-sreshchu-covid-19-es-triabva-da-otghovori-s-edinstvo-i-solidarnost
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_143
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Евродепутатите ще гласуват Механизма за
възстановяване и устойчивост с цел
ограничаване на последиците от пандемията
 
Във вторник Парламентът ще обсъди и гласува
Механизма за възстановяване и устойчивост,
предназначен да помогне на държавите от ЕС да се
справят с последиците от пандемията от COVID-19.
 
С безвъзмездни средства и заеми в размер от 672,5 милиарда евро за финансиране на
национални  мерки  за  смекчаване  на  икономическите  и  социалните  последици  от
пандемията,  Механизмът  за  възстановяване  и  устойчивост  (МВУ)  е  най-големият
градивен елемент от Плана за възстановяване „Next  Generation EU“.  Текстът беше
договорен предварително между Парламента и Съвета на ЕС през декември 2020 г.
 
За  да  отговарят  на  условията  за  финансиране,  националните  планове  за
възстановяване и устойчивост трябва да се съсредоточат върху ключови области на
политики  на  ЕС  —  зеления  преход,  включително  биологичното  разнообразие,
цифровата трансформация, икономическото сближаване и конкурентоспособността,
както  и  социалното  и  териториалното  сближаване.  Тези,  които  са  насочени  към
институционалната реакция за действие и готовност при кризи, както и политиките за
децата и младите хора, включително образованието и уменията, също отговарят на
условията за финансиране.
 
Проектите, свързани с икономическите и социални последици от кризата с COVID-19,
започнали на или след 1 февруари 2020 г., могат да бъдат финансирани от Механизма
за възстановяване и устойчивост.
 
Процедурен код: 2020/0104(COD)
 
Дебат: вторник, 9 февруари
 
Гласуване: вторник, 9 февруари, резултати сряда, 10 февруари
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, съгласие на първо четене
 
Допълнителна информация
Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост
Процедурно досие
Бъдещо финансиране на ЕС: МФР, собствените ресурси и Next Generation EU
Next Generation EU (страница 5)
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf


Постигане на баланс между демократичния
контрол над социалните медии и основните
права
 
В сряда евродепутатите ще обсъдят връзката между
новите медии, политиката и свободата на словото,
след последните събития от двете страни на
Атлантическия океан.
 
В рамките на дебат със Съвета и Комисията евродепутатите се очаква да разгледат
как да се избегнат пречките, породени от цифровизацията на политиката, а именно
необходимостта  от  защита  на  демокрацията  от  дезинформация  и  от  усилията  за
нейното подкопаване или подбуждане към насилие, без да се компрометира свободата
на словото или технологичните иновации в политическия дебат. След събитията в
САЩ, като бунта на Капитолия и решението за безсрочно блокиране на профилите на
президента  Тръмп  в  социалните  медии,  от  евродепутатите  се  очаква  да  обсъдят
влошаването на състоянието на основните права, състоянието на свободата на медиите
в ЕС и кампаниите за онлайн дезинформация от чуждестранни и местни действащи
лица.
 
Контекст
 
Този дебат ще се проведе в контекста на текущите законодателни и политически
процеси,  като  например  тези  включени  в  Плана  за  действие  за  европейската
демокрация и  в  Законодателния пакет  за  цифровите услуги  и  цифровите пазари.
Европейските избори през 2019 г. бяха защитени от дезинформация чрез Плана за
действие на ЕС и Кодекса за поведение за платформите на Европейската комисия.
 
Процедурен код: 2021/2512(RSP)
 
Дебат: сряда, 10 февруари
 
Процедура: изявления на Съвета и Комисията последвано от дебат 
 
 
Допълнителна информация
Процедурно досие
Служба на ЕП за парламентарни изследвания — „магафонът“ на Тръмп за
дезинформация: Последици, първи уроци и перспективи (2.2.2021 г.)
Служба на ЕП за парламентарни изследвания - Въздействието на коронавируса върху
свободата на медиите (8.5.2020 г.)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375?etrans=bg
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2512(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679076
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Евродепутатите ще обсъдят репресиите
срещу политическата опозиция в Русия
 
Във вторник Върховният представител на ЕС Жозеп
Борел ще обсъди политическите сътресения в Русия,
включително случая с Алексей Навални и протестите в
цялата страна, с членове на ЕП.
 
През последните седмици хиляди руснаци взеха участие в протестите, за да поискат
освобождаването на опозиционния лидер Алексей Навални, както и да подложат на
критика проблемите с корупцията и понижаването на жизнения стандарт, като бяха
посрещнати с масови арести и жестоки репресии от страна на полицията.
 
Г-н Навални бе осъден на две години и осем месеца лишаване от свобода от московски
съд във вторник, 2 февруари. Той е обвинен в нарушаване на условията на условна
присъда по обвинения за присвояване на средства, които опозиционният лидер твърди,
че са политически мотивирани.
 
Европейският  съд  по  правата  на  човека  също  заключи,  че  тези  обвинения  са
произволни.
 
Върховният представител на ЕС по въпросите на външна политика Жозеп Борел ще
посети Русия на 4 -  6 февруари за срещи с министъра на външните работи Сергей
Лавров и други руски събеседници.
 
След  ареста  на  г-н  Навални  при  завръщането  му  от  Германия,  където  той  се
възстановяваше  от  опит  за  убийство,  Европейският  парламент  прие  резолюция,
призоваваща за незабавното му освобождаване и за значително по-строги санкции на
ЕС срещу Русия.
 
Дебат: вторник, 9 февруари
 
Процедура:  изявление  на  заместник-председателя  на  Комисията/Върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
 
Допълнителна информация
Резолюция на Европейския парламент от 21 януари 2021 г. относно задържането на
Алексей Навални
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно положението в
Русия: отравянето на Алексей Навални
Видеозапис: изявления на Дейвид Макалистър (ЕНП, Гермяния) председатела на
комисията на ЕП по външни въпроси (AFET), и Андрюс Кубилюс (ЕНП, Литва),
докладчик
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210119IPR95904/parlamentt-iska-znachitelno-po-stroghi-sanktsii-na-es-sreshchu-rusiia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210119IPR95904/parlamentt-iska-znachitelno-po-stroghi-sanktsii-na-es-sreshchu-rusiia
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_BG.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v


Трафик на хора: По-строги мерки за защита на
жените, децата и мигрантите
 
Евродепутатите призовават ЕС да положи повече
усилия за борба с трафика на хора и настояват за
инкриминиране на търсенето и използването на
сексуални услуги от жертвите.
 
Проектодокладът, изготвен съвместно от комисиите на ЕП по граждански свободи
(LIBE) и равенство между половете (FEMM), ще бъде обсъден в понеделник и подложен
на  гласуване  във  вторник  (резултатите  ще  бъдят  обявени  в  сряда).  В  него  се
подчертава  необходимостта  от  по-добра  защита  на  жените  и  децата,  както  и  на
търсещите  убежище,  бежанците  и  мигрантите.
 
В  тяхната  оценка  на  Директивата  на  ЕС  за  борба  с  трафика  на  хора  от  2011  г.
евродепутатите се фокусират върху сексуалната експлоатация и настояват Комисията
да  измени  директивата,  така  че  държавите  членки  изрично  да  инкриминират  „
съзнателното  използване  на  услуги  “,  предоставяни  от  жертви  на  трафик.
 
В проектодоклада се предупреждава, че след началото на пандемията от COVID-19
положението на жертвите на трафик се е влошило значително. В него също така се
разглежда ролята на интернет, социалните медии и новите технологии за улесняване и
предотвратяване на трафика на хора.
 
Процедурен код: 2020/2029(INI) 
 
Дебат: понеделник, 8 февруари 
 
Гласуване: вторник, 9 февруари, резултати: сряда, 10 февруари
 
Процедура: доклад по собствена инициатива 
 
Допълнителна информация
Процедурно досие
Прессъобщение след гласуването в комисия (27.01.2021)
Проучване на ЕП относно прилагането на директива 2011/36/EU: Миграция и въпроси,
свързани с равенството между половете (септември 2020 г.)
Проучване на Комиситята относно икономическата, социалната и човешката цена на
трафика на хора в ЕС (октомври 2020 г.)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0011_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2029(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Кръгова икономика: Евродепутатите
призовават за по-строги правила за
потреблението и рециклирането в ЕС
 
Парламентът ще обсъди и гласува принципите и
политиките, необходими за постигане на неутрална по
отношение на въглеродните емисии, устойчива,
нетоксична и изцяло кръгова икономика до 2050 г.
 
Дебатът ще се проведе в понеделник, а гласуването на доклада, приет от комисията по
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на 27 януари, е
насрочено за вторник, като резултатите ще бъдят обявени в сряда.
 
Евродепутатите подчертават, че настоящият линеен икономически модел „вземи –
направи – изхвърли“ (take-make-dispose) трябва да се преобразува в реална кръгова
икономика. Те призовават за обвързващи цели за 2030 г. за намаляване на отпечатъка,
създаден от използването и потреблението на материали, като се обхване целият
жизнен цикъл на всяка категория продукти, пускани на пазара на ЕС. Те също така
призовават Комисията да предложи специфични за продукта и/или специфични за
сектора задължителни цели за рециклирано съдържание. Други ключови предложения
са описани подробно тук.
 
Контескт
 
През март 2020 г. Европейската комисия прие нов „План за действие относно кръговата
икономика за по-чиста и по-конкурентноспособна Европа“. Комисията по околна среда
проведе дебат по темата през октомври.
 
До 80% от въздействието на продуктите върху околната среда се определя на етапа на
проектиране.  Очаква  се  глобалното  потребление  на  материали  да  се  удвои  през
следващите четиридесет години, докато количеството отпадъци, генерирани всяка
година, се очаква да нарасне със 70 % до 2050 г. Половината от общите емисии на
парникови газове и над 90% от загубите на биологично разнообразие и вода идват от
добивни и преработващи ресурси.
 
Процедурен код: 2020/2077(INI) 
 
Дебат: понеделник, 8 февруари
 
Гласуване: вторник, 9 февруари, резултати: сряда, 10 февруари
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210122IPR96214/obvrzvashchi-tseli-za-2030-gh-za-ustoychivo-potreblenie-na-surovini-i-materiali
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM%3A2020%3A98%3AFIN
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vdhttps:/multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vd


Допълнителна информация
Доклад на ENVI относно Новия план за действие за кръговата икономика
Изявление на докладчика Ян Хойтема (Renew, Нидерландия) (27.1.2021)
Процедурно досие
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2077(INI)&l=en


ЕП: минималната работна заплата ще
спомогне за намаляване на неравенството 
 
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват мерки за борба
с неравенството и справянето с нарастващия проблем
с бедността сред работещите.  
 
В проекта за текст се посочва, че принципът „трудът като най-доброто средство за
борба срещу бедността“ не винаги може да се приложи за нископлатените сектори или
за тези с несигурни и нетипични професии. Директива на ЕС за минималните работни
заплати, която гарантира законоустановени минимални работни заплати над прага на
бедността, би могла да спомогне за намаляване на нарастващото неравенство както в
рамките на държавите членки, така и между тях.
 
Членовете  на  ЕП  подчертават  значението  на  защитата  на  работниците  в  новата
цифрова икономика, които често нямат същите трудови и социални права като другите
работници. Поради това те призовават Комисията да предложи законодателство, за да
се гарантира, че тези т.нар. „работници през платформи“ (platform workers) получават
социална  закрила  и  могат  да  се  организират  в  синдикални  организации.
Евродепутатите  също  така  подчертават  необходимостта  от  прилагане  на
законодателната  рамка  на  ЕС  относно  минималните  условия  на  труд  за  всички
работници,  особено  за  работниците  с  нетипична  форма  на  заетост  и  тези,  които
работят  в  несигурни  условия.
 
Дебат: понеделник, 8 февруари
 
Гласуване: вторник, 9 февруари, резилтати: сряда, 10 февруари
 
Процедура: доклад по собствена инициатива
 
Допълнителна информация
Доклад относно намаляването на неравенството със специален акцент върху
бедността сред работещите
Прессъобщение след гласуването в комисия (15.1.2021)
Процедурно досие
Показатели на Евростат за качеството на живот — съществени показатели
Страница на Eurofound за работещите бедни
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=bg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95319/meps-call-for-measures-to-tackle-in-work-poverty
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor

