
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
5-8 юли 2021 г.  – Страсбург
 
Правата на ЛГБТИК в Унгария: дебат със Съвета и Комисията 
Членовете на ЕП ще оценят риска от дискриминация, пред който са изправени
ЛГБТИК лицата в Унгария, както и състоянието на правовата държава и
основните права в Полша и Унгария.
 
 
Гласуване на временно решение за предотвратяване на
сексуалната експлоатация на деца онлайн 
ЕП ще направи оценка на временен регламент, който позволява на
доставчиците на интернет услуги доброволно да премахват материали,
свързани със сексуална експлоатация на деца онлайн.
 
 
Нов тласък за инфраструктурни проекти за подобряване на
регионалната свързаност в ЕС   
ЕП ще приеме правила за рационализиране на изпълнението на проектите за
трансевропейска транспортна мрежа и ще освободят 30 млрд. евро за
транспортни, цифрови и енергийни проекти.
 
 
Върховенство на закона: Евродепутатите ще повторят призива
си към Комисията да прилага правилата за условност 
Евродепутатите ще разгледат разработването на насоки от страна на
Комисията относно прилагането на правилата, свързващи фондовете на ЕС със
зачитане на принципите на правовата държава.
 
 
Засилване на мандата на Европейската агенция по лекарствата 
Парламентът ще обсъди и приеме позицията си за разговорите със Съвета
относно по-силната роля на Европейската агенция по лекарствата след
извлечените поуки от пандемията COVID-19.
 
 
Евродепутатите смятат, че ЕС трябва да засили капацитета си за
борба с дезинформацията 
Очаква се Парламентът да призове по време на дебат във вторник Върховния
представител на ЕС да се бори ефективно с дезинформацията и да настоява за
по-строги санкции.
 
 

Пленарни сесии
01-07-2021 - 17:01
20210625BRI07046

3

4

6

8

10

11

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

1 I 14



Корупцията трябва да бъде критерий за санкциите на ЕС,
смятат евродепутатите 
По време на дебат във вторник, евродепутатите се очаква да призоват
корупцията да бъде включена като престъпление в новия режим на ЕС за
санкции в областта на правата на човека.
 
 
Евродепутатите искат да се сложи край на дискриминацията
срещу възрастните хора 
Парламентът ще настоява за насърчаване на по-положително възприемане на
старостта в цяла Европа и се очаква да призове за по-справедливи пенсии.
 
 
Турция: Парламентът ще осъди продължаващите репресии
срещу опозицията 
Във вторник евродепутатите ще обсъдят репресиите на турското правителство
срещу опозицията и по-специално срещу основната прокюрдска партия, а в
четвъртък ще гласуват резолюция.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2021-07-05

 
 
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 5-8 юли
2021 г.  – Страсбург
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Допълнителна информация
Дневен ред
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/2021-07-05
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


Правата на ЛГБТИК в Унгария: дебат със
Съвета и Комисията
 
Членовете на ЕП ще оценят риска от дискриминация,
пред който са изправени ЛГБТИК лицата в Унгария,
както и състоянието на правовата държава и
основните права в Полша и Унгария.
 
На 15 юни 2021 г. унгарският парламент гласува почти единодушно (157 гласа “за“, 1
“против") в подкрепа на правила, които под прикритието на борбата с педофилията
ограничават свободата на словото и правата на децата, като забраняват включването
на ЛГБТИК съдържание в училищни учебни материали или телевизионни предавания за
деца под 18 години. По време на дебата със Съвета и Комисията в сряда сутринта
евродепутатите ще установят дали се нарушават законите на ЕС и какви действия се
предвиждат за защита на правата на децата и ЛГБТИК лицата. Резолюцията ще бъде
подложена на гласуване в четвъртък.
 
Евродепутатите също така ще отправят запитване до Съвета и Комисията относно
двете изслушвания, проведени от Съвета относно върховенството на закона в Унгария
и Полша на 22 юни, чиито резултати не бяха оповестени. Парламентът многократно е
изразявал своята загриженост относно липсата на напредък в процесите по член 7 във
връзка  със  ситуацията  в  Унгария  и  Полша,  както  и  относно  продължаващото
влошаване  на  ценностите  на  ЕС.
 
Дебат: сряда, 7 юли
 
Гласуване: четвъртък, 8 юли
 
Процедура: Изявления на Съвета и на Комисията
 
Допълнителна информация
Въпрос с искане за устен отговор - Нарушения на правото на ЕС и на правата на
ЛГБТИК гражданите в Унгария в резултат от приетите правни промени в унгарския
парламент (22.06.2021)
Изявление на председателите на комисиите по граждански свободи и равенство
между половете
Свободен достъп до снимки, видео и аудио материали (Свободата на ЛГБТИК в ЕС)
Свободен достъп до снимки, видео и аудио материали (върховенство на закона)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201127IPR92636/eu-values-in-hungary-and-poland-meps-deplore-lack-of-progress-in-council
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201120IPR92131/evrodeputatite-preduprezhdavat-za-vloshavane-na-osnovnite-prava-v-es
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000050_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210618IPR06501/hungary-the-latest-aggression-against-lgbtiq-rights-is-a-breach-of-eu-values
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Гласуване на временно решение за
предотвратяване на сексуалната
експлоатация на деца онлайн
 
ЕП ще направи оценка на временен регламент, който
позволява на доставчиците на интернет услуги
доброволно да премахват материали, свързани със
сексуална експлоатация на деца онлайн.
 
На  фона  на  значителното  нарастване  на  обема  на  материалите  за  сексуална
злоупотреба с деца в интернет по време на пандемията, евродепутатите ще обсъдят
със Съвета и Комисията наскоро договорената дерогация от конфиденциалността на
членовете  за  комуникационни  и  трафични  данни,  включени  в  правото  на  ЕС,
регулиращо  неприкосновеността  на  електронните  съобщения.
 
Съгласно споразумението,  на доставчиците на уеб-базирани услуги за електронна
поща, чатове и съобщения ще бъде разрешено доброволно да разкриват, премахват и
съобщават за сексуални посегателства срещу деца в онлайн пространството, както и да
използват  технологии  за  сканиране  с  цел  разпознаване  на  случаите  на  т.нар
"сприятеляване" в интернет (процеса на сближаване на възрастни с деца с намерение
за извършване на сексуално посегателство, елетронен тормоз или др.). Членовете на
ЕП ще обсъдят дали текстът постига правилното равновесие между осигуряването на
защита на децата и опазването на личния живот, както и други възможни решения в
дългосрочен план.
 
Дебатите  ще  се  проведат  в  понеделник,  гласуването  е  насрочено  за  вторник,  а
резултатът  ще  бъде  обявен  вечерта.
 
Контекст
 
Онлайн материали, свързани със сексуално насилие над деца, се откриват с помощта
на специални технологии, които сканират съдържание, като изображения и текст, или
данни  за  трафика.  Технологията  за  хеширане  помага  при  изображенията  и
видеоклиповете, а класификаторите и изкуственият интелект се използват за анализ
на текст или данни за трафика, за да се открие кибертормоз.
 
Това временно законодателство ще се прилага за максимален срок от три години или
по-малко, ако междувременно бъдат договорени нови постоянни правила за борба със
сексуалното насилие над деца в онлайн пространството.
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210430IPR03213/provisional-agreement-on-temporary-rules-to-detect-and-remove-online-child-abuse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219


Дебат: понеделник, 5 юли
 
Гласуване и резултат: вторник, 6 юли
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене
 
Допълнителна информация

Проект на доклад относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива
2002/58/ЕО
Профил на докладчика
Процедурно досие
Брифинг на Изследователската служба на ЕП: Ограничаване на рязкото нарастване на
онлайн злоупотребите с деца: Двойната роля на цифровите технологии в борбата с нея
и в улесняването на нейното разпространение (23-11-2020)
Свеоноден достъп до снимки, видео и аудио материали
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/05-26/ANNEXtoEPLETTER-eprivacyderogationtext_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/05-26/ANNEXtoEPLETTER-eprivacyderogationtext_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/05-26/ANNEXtoEPLETTER-eprivacyderogationtext_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96932/BIRGIT_SIPPEL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0259(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659360
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_18005_pk


Нов тласък за инфраструктурни проекти за
подобряване на регионалната свързаност в ЕС
 
 
ЕП ще приеме правила за рационализиране на
изпълнението на проектите за трансевропейска
транспортна мрежа и ще освободят 30 млрд. евро за
транспортни, цифрови и енергийни проекти.
 
През март 2021 г.  преговарящите от Парламента и Съвета постигнаха съгласие по
новата  модернизирана  програма  "Механизъм  за  свързване  на  Европа"  (МСЕ)  на
стойност 30 млрд. евро за периода 2021-2027 г. С нея ще се финансират транспортни,
енергийни  и  цифрови  проекти  и  ще  се  гарантира,  че  основните  трансевропейски
проекти, като Rail Baltica, инфраструктурата за зареждане на алтернативни горива и
разгръщането на 5G покритие по важни транспортни оси,  ще бъдат завършени по
график до 2030 г.
 
Евродепутатите  ще  одобрят  и  друго  споразумение  относно  правилата  за
трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T),  което ще опрости процедурите за
издаване на разрешителни за проектите по TEN-T, за да се улесни тяхното завършване.
Държавите членки ще трябва да определят точка за контакт за всеки организатор на
проект и да гарантират, че получаването на разрешение за стартиране на проект няма
да отнема повече от четири години.
 
Дебатът ще се проведе във вторник сутринта, гласуването е насрочено за по-късно
същия ден, а резултатите ще бъдат обявени в сряда сутринта.
 
Процедурен код: 2018/0228(COD) and 2018/0138 (COD)
 
Дебат: вторник, 6 юли
 
Резултати от гласуването: Сряда, 7 юли 
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на второ четене
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Допълнителна информация
Проект на правила за МСЕ
Проекти на правила за рационализиране на TEN-T
Процедурно досие (CEF)
Процедурно досие (TEN-T)
Кратък преглед на изследванията на ЕП относно МСЕ (юни 2020 г.)
Механизъм за свързване на Европа (информация на Комисията)
Законодателен влак за рационализиране на TEN-T
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ05/DV/2021/06-24/CONS_CONS202106115_REV02_BG.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/TRAN/DV/2021/06-28/CONS_CONS202010537_REV01_BG.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0228(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0138(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/cef_en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-trans-european-transport-network-streamlining-measures


Върховенство на закона: Евродепутатите ще
повторят призива си към Комисията да
прилага правилата за условност
 
Евродепутатите ще разгледат разработването на
насоки от страна на Комисията относно прилагането на
правилата, свързващи фондовете на ЕС със зачитане
на принципите на правовата държава.
 
По време на дебата във вторник и гласуването в сряда (резултатите ще бъдат обявени
в четвъртък), се очаква евродепутатите да повторят, че насоките не са от съществено
значение за прилагането на новия регламент за обвързаност с условия, нито за това
Комисията да започне да разследва евентуални нарушения на върховенството на
закона от  страна на държавите членки на ЕС.
 
Проектотекстът се позовава и на писмото на председателя на ЕП от 23 юни, в което той
призовава Комисията да осигури пълното и незабавно прилагане на регламента и
заплашва да сезира Съда на ЕС,  ако "няма реакция"  от  тяхна страна.
 
Контекст
 
Регламентът  за  обвързаност  с  условия  в  областта  на  върховенството  на  закона,
предназначен да защитава средствата на ЕС срещу евентуална злоупотреба от страна
на правителствата на държавите от ЕС, влезе в сила на 1 януари 2021 г. При новите
правила, обаче, не бяха предложени съответните мерки. Европейският съвет поиска от
Комисията да забави прилагането им, така че държавите членки да могат да го оспорят
пред Съда на ЕС (Полша и Унгария сториха това на 11 март 2021 г.) и Комисията да
може разработи конкретни насоки за прилагане.
 
В резолюция, приета през март 2021 г., Европейският парламент отново изтъкна, че
заключенията на Европейския съвет по този въпрос нямат правно действие, и определи
1 юни като краен срок за приемането на насоките.
 
Гласуване: Сряда, 7 юли, резултат: четвъртък, 8 юли
 
Процедура: Незаконодателна резолюция
 
Пресконференция в близко бъдеще
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:433I:TOC
https://www.europarl.europa.eu/the-president/files/live/sites/president/files/pdf/Letter%20to%20EC%20RoL%20230621/Sassoli%20Letter%20EC%20230621.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210304IPR99233/meps-warn-commission-to-activate-rule-of-law-mechanism-without-delay


Допълнителна информация
Прессъобщение след гласуването в комисията: Върховенство на закона: да започнем
незабавно да прилагаме бюджетните условия (01-07-2021)
Прессъобщение: Унгария: Сасоли до фон дер Лайен: “Комисията трябва да прилага
регламента за върховенството на закона” (23.06.2021)
Прессъобщение:Върховенство на закона: Парламентът се готви да заведе дело срещу
Комисията за бездействие (10.06.2021)
Върховенство на закона: депутатите настояват Комисията да защити бюджета на ЕС
(2.06.2021, статия)
Свободен достъп до снимки, видео и аудио материали
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07246/rule-of-law-start-applying-budget-conditionality-immediately
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07246/rule-of-law-start-applying-budget-conditionality-immediately
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/hungary-sassoli-letter-to-von-der-leyen---commission-must-apply-rule-of-law-regulation
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/hungary-sassoli-letter-to-von-der-leyen---commission-must-apply-rule-of-law-regulation
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05528/vrkhovenstvo-na-zakona-ep-se-ghotvi-da-zavede-delo-sreshchu-komisiiata-za-bezdeystvie
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05528/vrkhovenstvo-na-zakona-ep-se-ghotvi-da-zavede-delo-sreshchu-komisiiata-za-bezdeystvie
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20210527STO04908/vrkhovenstvo-na-zakona-deputatite-nastoiavat-komisiiata-da-zashchiti-biudzheta-na-es
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20210527STO04908/vrkhovenstvo-na-zakona-deputatite-nastoiavat-komisiiata-da-zashchiti-biudzheta-na-es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Засилване на мандата на Европейската
агенция по лекарствата
 
Парламентът ще обсъди и приеме позицията си за
разговорите със Съвета относно по-силната роля на
Европейската агенция по лекарствата след
извлечените поуки от пандемията COVID-19.
 
Дебатът относно разширяването на мандата на регулаторния орган на ЕС в областта на
лекарствената  безопасност  в  процеса  на  подготовка  и  управление  на  кризи  за
лекарствени продукти и медицински изделия ще се проведе в сряда, а гласуването е
насрочено за четвъртък.
 
Очаква се евродепутатите да призоват за нова европейска база данни за снабдяването
с  лекарства,  която да  следи и  докладва за  недостига  на  лекарства,  за  по-голяма
прозрачност от страна на органите на Агенцията, както и за по-добра координация и
публична информация за клиничните изпитвания.
 
Контекст
 
Като  част  от  изграждането  на  Европейски  здравен  съюз,  на  11  ноември  2020  г.
Комисията  предложи  нова  рамка  за  здравна  сигурност,  подходяща  за  бъдещите
предизвикателства в областта на здравеопазването, въз основа на поуките от борбата
с  коронавируса,  която  включва  предложение  за  разширяване  на  мандата  на
Европейската  агенция  по  лекарствата.
 
Дебат: сряда, 7 юли
 
Гласуване и резултати от гласуването: Четвъртък, 8 юли
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
 
Пресконференция с докладчика: Николас Гонсалес Касарес (С&Д, Испания): Сряда, 7
юли, 12ч. българско време 
 
Допълнителна информация

Прессъобщение: Научени уроци от COVID-19: по-силна роля на регулаторния орган на
ЕС в областта на лекарствата (22.06.2021 г.)
Проект на доклад
Процедурно досие
Законодателен влак
Работа на Европейския парламент в областта на здравната политика на ЕС
Свободен достъп до снимки, видеоклипове и аудиоматериали
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1605690513438&uri=CELEX%3A52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1605690513438&uri=CELEX%3A52020DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0725
https://www.ema.europa.eu/en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06466/covid-19-lessons-learned-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06466/covid-19-lessons-learned-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06466/covid-19-lessons-learned-stronger-role-for-eu-medicines-regulator
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0216_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0321(COD)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/zdravna-politika-na-es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Евродепутатите смятат, че ЕС трябва да
засили капацитета си за борба с
дезинформацията
 
Очаква се Парламентът да призове по време на дебат
във вторник Върховния представител на ЕС да се бори
ефективно с дезинформацията и да настоява за по-
строги санкции.
 
По-конкретно, евродепутатите искат по-всеобхватен мандат (който да включва Китай и
други  форми  на  вмешателство,  като  например  намеса  в  избори)  и  по-добро
финансиране  на  Оперативната  група  за  стратегическа  комуникация  с  Източното
съседство (East Stratcom Task Force) - органи, създадени за справяне с кампаниите за
дезинформация, провеждани от Кремъл, наред с другото, в ЕС, Западните Балкани и в
Южното съседство и Източното партньорство.Те също така ще търсят подобрения в
координацията между държавите членки и институциите на ЕС, включително строги
решения относно санкциите.
 
Дебат: вторник, 6 юли
 
Процедура:  Писмен  въпрос  за  устен  отговор  от  заместник-председателя  на
Комисията/върховния  представител  на  ЕС,  без  резолюция
 
Допълнителна информация
Въпрос към Върховния Представител
Прессъобщение: Евродепутати задават въпрос на ръководителя на външната политика
на ЕС относно капацитета на ЕС да реагира на хибридни атаки (01.03.2021)
Мултимедиен пакет
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/questions-and-answers-about-east-stratcom-task-force_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/southern-neighbourhood-eu-proposes-new-agenda-mediterranean_enhttps:/ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/eastern-partnership_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000035_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98812/meps-quiz-eu-foreign-policy-chief-on-eu-capacity-to-respond-to-hybrid-attacks
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210226IPR98812/meps-quiz-eu-foreign-policy-chief-on-eu-capacity-to-respond-to-hybrid-attacks
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_18408_pk


Корупцията трябва да бъде критерий за
санкциите на ЕС, смятат евродепутатите
 
По време на дебат във вторник, евродепутатите се
очаква да призоват корупцията да бъде включена като
престъпление в новия режим на ЕС за санкции в
областта на правата на човека.
 
Глобалният режим на санкции на ЕС в областта на правата на човека – т.нар. закон
„Магнитски“ на ЕС и приет през декември 2020 г., понастоящем не посочва корупцията
във връзка с нарушения на правата на човека като наказуемо престъпление, за разлика
от подобни схеми в САЩ и Канада. Поради тази причина се очаква евродепутатите да
призоват Европейската комисия и г-н Борел да разширят обхвата на Режима, така че
да  обхване  престъпления,  свързани  с  корупция.  Те  също  така  ще  призоват  за
координиран  отговор  от  страна  на  ЕС  на  ответните  санкции  на  трети  държави.
 
Дебатът ще се проведе във вторник, а гласуването е насрочено за сряда и резултатите
ще бъдят обявени в четвъртък сутринта. Въпросите за устен отговор към Европейската
комисия и Върховния представител можете да намерите тук и тук.
 
Дебат: вторник, 6 юли
 
Гласуване: сряда, 7 юли и резултатите четвъртък, 8 юли
 
Процедура: Въпрос с искане за устен отговор с резолюция
 
Допълнителна информация
Прессъобщение относно гласуването в комисия (16.06.21)
Проучване на ЕП борба с корупцията в световен мащаб: Връзката с правата на
човека(07.05.21)
Свободен достъп до снимки, видео и аудио материали
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000047_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000048_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210615IPR06212/human-rights-meps-want-to-extend-the-eu-sanctions-regime-to-cover-corruption
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690625/EPRS_ATA(2021)690625_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690625/EPRS_ATA(2021)690625_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Евродепутатите искат да се сложи край на
дискриминацията срещу възрастните хора
 
Парламентът ще настоява за насърчаване на по-
положително възприемане на старостта в цяла Европа
и се очаква да призове за по-справедливи пенсии.
 
В проектодоклада, който ще бъде обсъден в понеделник и подложен на гласуване в
сряда, се посочва, че зачитането на по-възрастните хора и борбата с дискриминацията
срещу  тях  са  възможни  само  чрез  политики,  основани  на  солидарността  между
поколенията. Във връзка с това евродепутатите вероятно ще подчертаят значението на
справедливите пенсии и ще поискат конкретни мерки за преодоляване на разликата в
пенсиите между мъжете и жените.
 
Приетият от комисията по заетост текст също така призовава държавите членки да
осигурят  равен  достъп  до  услуги  в  областта  на  здравеопазването  и  грижите,
включително дългосрочни грижи и палиативни грижи, както и до услуги в областта на
сексуалното и репродуктивното здраве. Членовете на ЕП подчертават, че с оглед на
европейската демографска тенденция, възникващата „сребърна икономика“ може да се
превърне в един от основните икономически двигатели, особено в селските райони.
 
Процедурен код: 2020/2008(INI)
 
Дебат: понеделник, 5 юли
 
Гласуване: сряда, 7 юли
 
Процедура: Доклад по собствена инициатива
 
Допълнителна информация
Проект на резолюция: относно остаряването на стария континент – възможности и
предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на
застаряването на населението
Профил на докладчика
Процедурно досие
Проучване на ЕП: накратко: Живот в ЕС, демография
Публикация на Европейската комисия - Сребърната икономика
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0194_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0194_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0194_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0194_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2008(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635566/EPRS_ATA(2019)635566_EN.pdf
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/a9efa929-3ec7-11e8-b5fe-01aa75ed71a1


Турция: Парламентът ще осъди
продължаващите репресии срещу
опозицията
 
Във вторник евродепутатите ще обсъдят репресиите на
турското правителство срещу опозицията и по-
специално срещу основната прокюрдска партия, а в
четвъртък ще гласуват резолюция.
 
В  дебат  с  Върховния  представител  Жозеп  Борел  евродепутатите  ще  осъдят
дългогодишните репресии срещу Демократичната партия на народите (ДПН). Това е
третата по големина партия в турския парламент, като хиляди нейни членове са съдени
главно по обвинения в тероризъм.
 
В продължение на години турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвинява ДПН, че
е политически фронт на забранената Кюрдска работническа партия (ПКК). Турция има
дълга история на закриване на политически партии, считани за заплаха, и в миналото е
забранявала редица други прокюрдски партии.
 
Дебат: вторник, 6 юли
 
Гласуване: четвъртък, 8 юли
 
Процедура: Изявление на ВП/ЗП с резолюция
 
Допълнителна информация
Отношенията между ЕС и Турция са на исторически ниско равнище, заявяват
евродепутатите (19.5.2021)
Проучване на ЕП: Турция: доклади за страната за 2019 и 2020 г., (12.5.2021 г.)
Мултимедиен център на ЕП: ЕС - Турция
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210517IPR04118/otnosheniiata-mezhdu-es-i-turtsiia-sa-na-istoricheski-nisko-ravnishche-zaiaviava-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210517IPR04118/otnosheniiata-mezhdu-es-i-turtsiia-sa-na-istoricheski-nisko-ravnishche-zaiaviava-ep
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690592
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk

