
 
Темите в Парламента тази седмица:
възстановяване, ваксини, устойчив туризъм
 
Депутатите разискват пътя към възстановяване от кризата с националните
парламенти и заседават относно ваксините с представители на индустрията.
 

Ваксини 
Парламентарните комисии по обществено здраве и изследвания ще обсъдят в
четвъртък възможностите за ускоряване на производството на ваксини срещу COVID-
19 с представители на фармацевтичната индустрия.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/vaksini-sreshchu-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/vaksini-sreshchu-covid-19


В сряда комисията по търговия ще разисква мерките на ЕС за прозрачност и
разрешаване на износа на ваксини от ЕС.
 
Запознайте се с хронологията на предприетите от ЕС мерки за борба с пандемията
през 2021 г.
 
Икономически предизвикателства 
Депутати от Европейския парламент и националните парламенти в Европа ще обсъдят
в понеделник икономическите, бюджетните и социалните предизвикателства във
връзка с възстановяването от кризата с COVID-19.
 
Устойчив туризъм и морски транспорт 
Туризмът сред най-силно засегнатите сектори от пандемията. Парламентарната
комисия по транспорт ще гласува в сряда препоръки за подкрепа на сектора по време
на кризата и за преход към по-устойчиви форми на туризъм в дългосрочен план.
 
В четвъртък същата комисия ще гласува доклад, предлагащ идеи за по-ефективен и
чист морски транспорт.
 
Дезинформация и социални мрежи 
Специалната комисия за чуждестранната намеса ще разисква в понеделник мерки за
противодействие на дезинформацията от страни извън ЕС и идеи за регулиране на
социалните мрежи с еврокомисаря Тиери Бретон и с представители на НАТО. На
пленарната сесия през февруари депутатите призоваха в дебат за налагането на
правила на социалните мрежи, които да ограничат вредното съдържание, но в същото
време да запазят свободата на изразяване.
 
Цифрови технологии 
Във вторник комисията по промишленост и изследвания гласува позицията си за
регулирането на данните на европейско ниво, което следва да насърчава иновациите и
да осигурява защита срещу злоупотреби.
 
Комисията по култура и образование ще приеме в сряда предложения за политиката за
цифрово образование, чиято роля е особено важна в условията на пандемия и за
стимулиране на цифровизацията и зеления преход.
 
Право на аборт и върховенство на закона в
Полша 
 
Комисиите по граждански свободи и права на жените ще проведат изслушване в сряда
относно атаките в Полша срещу сексуалното и репродуктивното здраве на жените и
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210211STO97615/krizata-s-covid-19-khronologhiia-na-merkite-na-es-prez-2021-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210211STO97615/krizata-s-covid-19-khronologhiia-na-merkite-na-es-prez-2021-gh
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/high-level-conferences/european-parliamentary-week.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200429STO78175/covid-19-podkrepa-ot-es-za-turizma
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2038(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2193(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2193(INI)
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/social-media-platforms-regulation-agains/product-details/20210217CAN59810
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://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2020)0066
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210211STO97614/gholemi-masivi-ot-danni-polzi-i-predizvikatelstva-infoghrafiki
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2135(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2135(INI)&l=en
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/committees/en/abortion-rights-and-rule-of-law-in-polan/product-details/20210217CHE08342


връзката с проблемите с върховенството на закона. Парламентът заяви през ноември,
че фактическата забрана на абортите в страната поставя живота на жените в опасност.
 
Допълнителна информация
Седмична програма
Гледайте онлайн заседания в Парламента
Аудиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201120IPR92132/polish-de-facto-ban-on-abortion-puts-women-s-lives-at-risk-says-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/weekly-agenda
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home

