
 
Темите на изминалата сесия: възстановяване,
ваксини, кръгова икономика
 
На пленарната си сесия през февруари депутатите одобриха ключовия инструмент
на ЕС за възстановяване от кризата с COVID-19 и обсъдиха ситуацията с ваксините.
 

Възстановяване от COVID-19 
Механизмът за възстановяване и устойчивост, създаден да помогне на страните в ЕС
за преодоляване на последиците от пандемията, получи одобрението на Парламента.
Той ще осигури 672,5 млрд. евро за публични инвестиции и реформи.
 
Ваксинации 
ЕС трябва да продължи съгласуваните си усилия за борба с пандемията от COVID-19 и
да направи нужното за увеличаване на производството на ваксини, заявиха депутатите
по време на пленарен дебат.
 
Младите хора и спортът 
В приет доклад депутатите поискаха Комисията и страните в ЕС да направят повече за
предотвратяване на отрицателните ефекти от кризата върху младите хора и спорта.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-the-eu-vaccine-strategy-economic-recovery-and-relations-with-russia_N01-AFPS-210212-5NUM_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20210128STO96608/vzstanoviavane-ot-krizata-s-covid-19-kak-shche-raboti-osnovniiat-instrument-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97105/ep-podkrepia-mekhanizma-za-vzstanoviavane-i-ustoychivost-za-672-5-mlrd-evro
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97104/vaksini-sreshu-covid-19-ep-prizovava-za-evropeyska-i-ghlobalna-solidarnost
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97116/meps-eu-recovery-instruments-must-also-support-young-people-and-sports-sector


Мерки за авиационния сектор 
Парламентът прие нови правила за използване от авиокомпаниите на слотове за
излитане и кацане на летищата, за да предотврати осъществяването на празни полети.
Мерките са продължение на разпоредби, приети в началото на кризата.
 
Кръгова икономика 
Депутатите призоваха за засилване на рециклирането и за обвързващи цели за
намаляване на използването на суровини и на въздействието на потреблението върху
околната среда към 2030 г. Докладът бе в отговор на предложения от Комисията план
за действия за кръговата икономика.
 
Намаляване на неравенството 
За справяне с неравенството и бедността сред работещите Парламентът призова за
повишаване на минималните работни заплати над прага на бедността, утвърждаване на
равноправни условия на труд за работещите през онлайн платформи и налагане на по-
добър баланс между професионалния и личния живот.
 
Трафик на хора 
В доклад депутатите се обявиха за засилване на борбата срещу трафика на хора и
защита на жертвите.
 
Социални мрежи и демокрация 
Европейският съюз трябва да регламентира дейността на социалните мрежи, за да
защити свободата на изразяване и да ограничи разпространението на опасно
съдържание, настояха повечето изказали се на пленарен дебат за въздействието на
социалните мрежи върху демокрацията.
 
Русия 
Депутатите отправиха критики към Съвета за липсата на адекватен отговор на
агресивната политика на Русия и към ръководителя на външната политика на ЕС
Жозеп Борел относно посещението му в Москва.
 
Мианмар 
Парламентът призова за възстановяване на демокрацията в Мианмар и поиска
безусловното освобождаване на всички незаконно арестувани след военния преврат в
страната.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97117/covid-19-meps-extend-relief-measures-for-the-transport-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97117/covid-19-meps-extend-relief-measures-for-the-transport-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97114/krghova-ikonomika-ep-prizovavat-za-po-stroghi-pravila-za-potreblenie-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97115/minimalnata-zaplata-preodoliavane-na-neravenstvoto-i-bednostta-sred-raboteshchite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210204STO97130/spirane-na-trafika-na-khora-parlamentt-prizovava-za-poveche-merki
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210204STO97129/sotsialni-mrezhi-i-demokratsiia-nuzhni-sa-zakoni-ne-nasoki-na-platformite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210204STO97129/sotsialni-mrezhi-i-demokratsiia-nuzhni-sa-zakoni-ne-nasoki-na-platformite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97118/evrodeputati-kritikuvat-poseshchenieto-na-zhozep-borel-v-rusiia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97119/meps-strongly-condemn-continuing-violence-in-yemen-and-military-coup-in-myanmar


Допълнителна информация
Съобщения за медиите
Аудиовизуални материали
Пленарни заседания: излъчване и документи
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/home.html

