
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
8-11 март 2021 г.
 
Конференция за бъдещето на Европа: председателите на EП,
Съвета и ЕК ще подпишат съвместна декларация 
Подписването в сряда ще постави началото на Конференцията, която цели да
отговори на старите и новите предизвикателства, като същевременно се
засили европейската солидарност.
 
 
Евродепутатите ще отбележат Международния ден на жената в
пленарна зала 
По случай Международния ден на жената председателят Сасоли и министър-
председателят на Нова Зеландия Джасинда Ардер ще направят обръщение към
членовете на ЕП в понеделник.
 
 
Членовете на ЕП ще гласуват относно програмата InvestEU за
стратегически и иновационни инвестиции 
Парламентът ще приеме новата програма InvestEU, която ще мобилизира
публични и частни инвестиции и ще гарантира опростен достъп до
финансиране.
 
 
EU4Health: Парламентът възнамерява да приеме нова здравна
програма на ЕС 
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват окончателно програмата „EU4Health“ в
размер на 5.1 милиарда евро за периода 2021-2027 г., насочена към по-добра
подготовка на здравните системи на ЕС 
 
 
ЕП призовава за налагане на въглероден налог върху вноса в ЕС
с цел повишаване на глобалните амбиции в областта на климата 
ЕП ще разгледа начините за повишаване на глобалните амбиции в областта на
климата и за предотвратяване на „изместването на въглеродни емисии“,чрез
данък върху въглеродните емисии върху вноса
 
 
Компаниите трябва да защитават правата на човека и околната
среда в рамките на своите дейности 
ЕП ще призове за задължителни правила на ЕС, които определят стандарта за
отговорно бизнес поведение и търсят отговорност от предприятията за вреди,
причинени на хората и планетата.
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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/2021-03-08
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


Конференция за бъдещето на Европа:
председателите на EП, Съвета и ЕК ще
подпишат съвместна декларация
 
Подписването в сряда ще постави началото на
Конференцията, която цели да отговори на старите и
новите предизвикателства, като същевременно се
засили европейската солидарност.
 
Съвместната декларация относно Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде
подписана в сряда в 14.00 ч. (българско време) от председателя Сасоли от името на
Парламента,  министър-председателя  Коща  за  Съвета  на  ЕС  и  председателя  на
Комисията  Фон  дер  Лайен.
 
Това  поставя  началото  на  процеса,  който  ще даде  възможност  на  гражданите  да
участват  в  преобразуването  на  политиките  и  институциите  на  ЕС.  Декларацията
включва  ангажимента  на  институциите  на  ЕС  „да  изслушат  европейците  и  да
предприемат  последващи  действия  във  връзка  с  препоръките,  отправени  от
Конференцията“  в  съответствие  със  съответните  им  компетенции,  залегнали  в
Договорите.
 
Чрез  приобщаващ,  открит  и  прозрачен  подход  хора  от  всякакъв  произход,
представители на гражданското общество и заинтересовани участници на европейско,
национално, регионално и местно равнище ще участват и ще определят тона и дневния
ред на Конференцията в съответствие с техните загрижености, чрез множество прояви
и чрез многоезична цифрова платформа.
 
Прочетете изявлението на Председателския съвет на Парламента след решението му
да одобри съвместната декларация.
 
Церемония по подписване: сряда, 10 март
 
Процедура: официално заседание
 
Допълнителна информация
Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2020 г. относно координирани
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея
Изявление на Председателския съвет относно Декларацията на Шуман (07.05.2020)
Общ преглед на Службата на ЕП за парламентарни изследвания: Конференция
относно бъдещето на Европа (11.06.2020)
Свободен достъп до снимки и ауидиовизуални материали
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210301IPR98957/ep-leaders-approve-conference-on-the-future-of-europe-s-founding-declaration
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200507IPR78608/iziavlenie-na-predsedatelskiia-svet-otnosno-deklaratsiiata-na-shuman
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651959
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Евродепутатите ще отбележат
Международния ден на жената в пленарна
зала
 
По случай Международния ден на жената
председателят Сасоли и министър-председателят на
Нова Зеландия Джасинда Ардер ще направят
обръщение към членовете на ЕП в понеделник.
 
В своето предварително записано видео послание за лидерството на жените по време
на COVID-19 Джасинда Ардер, министър-председател на Нова Зеландия, вероятно ще
сподели опита си в справянето с пандемията като политически лидер. Очаква се също
така тя да подчертае, че жените са на първа линия в тази битка и че те трябва да
бъдат включени в ръководството и вземането на решения на всички равнища, за да се
гарантира,  че  реакцията  към  пандемията  отговаря  на  нуждите  на  всички.
Председателят  на  ЕП  Давид  Сасоли  също  ще  произнесе  реч  по  този  повод
непосредствено  преди  официалното  откриване  на  сесията.
 
Прояви в социалните медии
 
По-рано в понеделник от 12.00 ч. (българско време), председателят на комисията по
правата на жените Евелин Регнер (С&Д, Австрия) ще се включи на живо във Фейсбук,
за  да  отговори  на  въпросите  на  гражданите  относно  актуалното  състояние  на
равенството  между  половете  в  ЕС  и  това  как  пандемията  изостря  множеството
трудности, пред които са изправени жените. Гледайте предаването във Фейсбук тук.
 
В 12.00 ч. тя ще проведе и обмен на живо в Инстаграм с полския модел и активист Аня
Рубик. Гледайте в Инстаграм here.
 
Честване: понеделник, 8 март
 
Допълнителна информация
Резолюция на Европейския парламент от 21 януари 2021 г. относно перспективата за
равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата
Международен ден на жената през 2021 г.
Служба на ЕП за парламентарни изследвания — Постигане на равенство между
половете в условията на пандемия и съществуващи предизвикателства (януари 2021
г.)
Служба на ЕП за парламентарни изследвания — COVID-19: Необходимостта от
съобразен с пола отговор (февруари 2021 г.)
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https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.instagram.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mezhdunaroden-den-na-zhenata-prez-2021-gh
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348


Членовете на ЕП ще гласуват относно
програмата InvestEU за стратегически и
иновационни инвестиции
 
Парламентът ще приеме новата програма InvestEU,
която ще мобилизира публични и частни инвестиции и
ще гарантира опростен достъп до финансиране.
 
Дебатът и гласуването ще се проведат във вторник, като резултатите ще бъдат обявени
по-късно вечерта.
 
С 26 милиарда евро (по текущи цени), заделени в бюджета на ЕС като гаранция, се
очаква InvestEU да мобилизира 400 милиарда евро, които да бъдат инвестирани в
целия Европейски съюз за периода 2021-27 г.
 
Програмата, която беше временно договорена през декември, има за цел да стимулира
стратегическите  инвестиции  в  производството  на  фармацевтични  продукти,
медицински изделия и консумативи,  както и производството на информационни и
комуникационни технологии, компоненти и устройства в ЕС. Освен това преговарящите
от страна на ЕП от комисиите по бюджетни (BUDG) и икономически и парични въпроси
(ECON) гарантираха, че ще бъде предоставена капиталова подкрепа на МСП, които са
били неблагоприятно засегнати от кризата, причинена от пандемията.
 
InvestEU, която е част от пакета за възстановяване Next Generation EU на стойност 750
милиарда евро, също ще допринесе за финансирането на устойчиви проекти, които
могат да докажат, че оказват положително въздействие върху околната среда, климата
и обществото.
 
Процедурен код: 2020/0108(COD)
 
Дебат и гласуване: вторник, 9 март 
 
Процедура: обикновена законодателна процедура 
 
Допълнителна информация

Уебсайт посветен на InvestEU с примери от подрепени от ЕС проекти
Брифинг на мозъчния тръст на ЕП: програмата InvestEU
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0108(COD)&l=en
https://europa.eu/investeu/home_bg
https://europa.eu/investeu/home_bg
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519


EU4Health: Парламентът възнамерява да
приеме нова здравна програма на ЕС
 
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват окончателно
програмата „EU4Health“ в размер на 5.1 милиарда евро
за периода 2021-2027 г., насочена към по-добра
подготовка на здравните системи на ЕС 
 
за бъдещи заплахи.
 
Дебатът във вторник сутринта ще бъде последван от гласуване на предварителното
споразумение, постигнато със Съвета на ЕС на 14 декември 2020 г.
 
Съгласно компромисния текст програмата EU4Health ще допринесе там, където ЕС
може ясно да добави стойност, като например справянето с трансгранични заплахи за
здравето, осигуряването на по-голям достъп до лекарства и медицински изделия, на
достъпни цени, както и подкрепата за създаването на европейско „пространство на
здравни данни“. Повече подробности за конкретните разпоредби можете да намерите
тук.
 
Процедурен код: 2020/0102(COD)
 
Дебат и гласуване: вторник, 9 март
 
Процедура: обикновена законодателна процедура 
 
Допълнителна информация
Прессъобщение след споразумението (14.12.2020)
Общ преглед на научните изследвания на ЕП: Програма EU4Health (3.02.2021 г.)
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf


ЕП призовава за налагане на въглероден
налог върху вноса в ЕС с цел повишаване на
глобалните амбиции в областта на климата
 
ЕП ще разгледа начините за повишаване на глобалните
амбиции в областта на климата и за предотвратяване
на „изместването на въглеродни емисии“,чрез данък
върху въглеродните емисии върху вноса
 
 в ЕС от държави, които са по-малко амбициозни по отношение на климата.
 
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват проекта на резолюция относно съвместим с
правилата на СТО механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите,
в който се подчертава, че повишената амбиция на ЕС по отношение на изменението на
климата не трябва да води до „изместване на въглеродни емисии“. Това не би било в
полза на глобалните усилия в областта на климата, ако производството на ЕС просто се
премести в държави извън ЕС, които имат по-малко амбициозни правила за емисиите
на парникови газове.
 
Всички държави по света следва да бъдат насърчавани да повишават амбициите си в
областта на климата, за да постигнат целите на Парижкото споразумение, се очаква да
заявят членовете на ЕП. За да се създаде стимул за декарбонизирането на търговските
отрасли в ЕС и в държавите извън ЕС, те вероятно ще предложат въвеждането на цена
на въглеродните емисии върху вноса на някои стоки от държави извън ЕС, ако те идват
от  държави,  които  не  са  достатъчно  амбициозни.  Въпреки  това  не  трябва  да  се
злоупотребява с налога върху въглеродните емисии като инструмент за търговски
протекционизъм, се очаква да изтъкнат евродепутатите.
 
Контекст
 
Очаква се  Комисията да представи законодателно предложение за  механизъм за
корекция на въглеродните емисии на границите през второто тримесечие на 2021 г.
като част от Европейския зелен пакт, както и предложение за това как да се включат
генерираните приходи за финансиране на част от бюджета на ЕС.
 
Парламентът изигра важна роля в насърчаването на по-амбициозно законодателство на
ЕС в областта на климата и обяви извънредна ситуация на 28 ноември 2019 г.
 
Процедурен код: 2020/2043(INI) 
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191121IPR67110/evropeyskiiat-parlament-obiaviava-izvnredna-situatsiia-v-oblastta-na-klimata


Дебат: понеделник, 8 март
 
Гласуване и резултати: сряда, 10 март 
 
Процедура: доклад по собствена инициатива 
 
Допълнителна информация
Доклад към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на
въглеродните емисии на границите
Оценка за въздвйствието: Европейски зелен пакт (механизъм за корекция на
въглеродните емисии на границите)
Право на ЕС в областта на климата: евродепутатите искат спад с 60% на емисиите до
2030 г. (08.10.2020)
Проучване на ЕП: Изменението на климата и действия в областта на климата
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_BG.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201002IPR88431/evrodeputatite-iskat-spad-s-60-na-emisiite-do-2030-gh
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201002IPR88431/evrodeputatite-iskat-spad-s-60-na-emisiite-do-2030-gh
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf


Компаниите трябва да защитават правата на
човека и околната среда в рамките на своите
дейности
 
ЕП ще призове за задължителни правила на ЕС, които
определят стандарта за отговорно бизнес поведение и
търсят отговорност от предприятията за вреди,
причинени на хората и планетата.
 
Проектът на законодателна инициатива относно „Корпоративна надлежна проверка и
корпоративна отчетност“,  изготвен от  комисията на  ЕП по правни въпроси (JURI),
призовава  Комисията  спешно  да  представи  закон,  който  да  гарантира,  че
предприятията ще бъдат подведени под отговорност, когато нарушават или допринасят
за вреди на правата на човека, околната среда и доброто управление. Новите правила
следва да защитават по-добре правата на жертвите, да гарантират достъп до правни
средства за защита и да се прилагат за всички предприятия, които желаят да получат
достъп до вътрешния пазар на ЕС, включително установените в трети държави.
 
Дебатът ще се проведе в понеделник, а гласуването в сряда.
 
Контекст 
 
Според проучване на Комисията, публикувано през февруари 2020 г., само едно от три
предприятия в ЕС понастоящем предприема мерки за надлежна проверка, докато около
70 % от анкетираните европейски предприятия подкрепят правилата за надлежна
проверка в целия ЕС. По време на размяна на мнения с комисията по правни въпроси,
еврокомисарят  по  правосъдието  Дидиер  Рейндерс  обеща,  че  предстоящото
законодателно предложение на Европейската комисия, което се очаква през първата
половина  на  годината,  ще  бъде  неразделна  част  от  Европейския  зелен  пакт  и
Европейския  план  за  възстановяване.
 
Процедурен код: 2020/2129(INL) 
 
Дебат: понделник, 8 март
 
Гласуване: сряда, 10 март
 
Процедура: доклад по законодателна инициатива 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86104/meps-to-discuss-upcoming-sustainable-corporate-governance-initiative
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2129(INL)&l=en


Допълнителна информация
Проектодоклад относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната
отчетност
Прессъобщение след гласуването в комисия (27.01.2021)
Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Към задължителна система на ЕС за
надлежна проверка на веригите на доставки (22.10.2020 г.)
Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Корпоративна надлежна проверка и
корпоративна отчетност (20.10.2020 г.)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf

