
 
Парламентът през първата половина на 2021 г.:
COVID-19, климат, бъдеще на Европа
 
Борбата с пандемията остана приоритет, но освен това депутатите приеха
законодателен акт за климата и се включиха активно в Конференцията за
бъдещето на Европа.
 

COVID-19 
 
Парламентът одобри през юни правилата за цифровия сертификат на ЕС за COVID,
който цели да улесни пътуванията в ЕС в условията на пандемия. Депутатите
настояваха използването на сертификата да бъде в пълно съответствие с правата на
хората.
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Първата половина на 2021 г. в Европейския парламент
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/looking-back-the-first-half-of-2021_N01-AFPS-210714-1HAL_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/looking-back-the-first-half-of-2021_N01-AFPS-210714-1HAL_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05512/ep-dava-okonchatelnoto-si-sghlasie-za-tsifroviia-sertifikat-na-es-za-covid


Депутатите подкрепиха временно отпадане на патентите за ваксините срещу COVID-19
с цел ускоряване на световното производство на ваксини.
 
През март Парламентът одобри новата програма „ЕС в подкрепа на здравето“, която
следва да подготви ЕС по-добре за бъдещи здравни заплахи и да гарантира наличието
на достъпни лекарства и медицински изделия.
 
Запознайте се с хронологията на мерките на ЕС за борба с пандемията през 2021 г. 
 

Конференция за бъдещето на Европа 
Конференцията за бъдещето на Европа бе открита официално на 9 май на церемония в
Европейския парламент в Страсбург. Конференцията дава възможност на европейците
да споделят своите идеи за Европа и да определят насоката на бъдещите политики на
ЕС.
 
През април цифровата платформа на Конференцията започна да събира предложения
от хората в Европа и да улеснява дебата. Първата пленарна сесия на Конференцията
се проведе през юни, като заседанията ще продължат през есента.

Цифров сертификат на ЕС за COVID
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate-freedom-of-movement-safely_N01-AFPS-210603-VACC_ev

Новата здравна програма на ЕС
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-why-how-everything-you-need-to-know-about-eu4health_N01-AFPS-210308-
EU4H_ev

Статия

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

2 I 4

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate-freedom-of-movement-safely_N01-AFPS-210603-VACC_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05514/ep-prizovava-za-vremenno-osvobozhdavane-ot-patent-za-vaksinite-sreshchu-covid-19
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/20210304IPR99207/parlamentt-dava-zelena-svetlina-za-novata-proghrama-eu4health
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210211STO97615/krizata-s-covid-19-khronologhiia-na-merkite-na-es-prez-2021-gh
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-why-how-everything-you-need-to-know-about-eu4health_N01-AFPS-210308-EU4H_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-why-how-everything-you-need-to-know-about-eu4health_N01-AFPS-210308-EU4H_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20210506STO03604/vreme-e-da-se-otvorim-km-khorata-konferentsiiata-za-bdeshcheto-na-evropa-zapochva
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/konferentsiia-za-bdeshcheto-na-evropa/20210414STO02004/konferentsiia-za-bdeshcheto-na-evropa-izrazete-mnenieto-si
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20210617STO06479/konferentsiia-za-bdeshcheto-na-evropa-plenarnata-sesiia-zapochva-s-nadezhdi-za-promiana


Климат и околна среда 
Законодателният акт за климата, приет през юни, въведе в правото на ЕС целта за
нулеви нетни емисии до 2050 г. и определи, че намалението на емисиите до 2030 г.
трябва да бъде с 55% вместо приетите преди това 40%.
 
По отношение на стратегията на ЕС за биоразнообразие Парламентът поиска поне 30%
от териториите на ЕС по суша и вода да имат защитен статут до 2030 г.
 
През май депутатите приеха програмата LIFE за околна среда с бюджет от 5,4 млрд.
евро за 2021-2027 г.
 
Планът за действия за кръгова икономика, подкрепен през февруари, цели да се
изгради устойчива икономика, в която не се използват токсични вещества и всички
материали се преработват.
 
Беларус 
 
През май властите в Беларус принудиха самолет да кацне в Минск и задържаха
белоруския журналист Роман Протасевич и неговата приятелка София Сапега. Това
накара евродепутатите да поискат търсене на отговорност от замесените в случая и
продължаване на санкциите за нарушенията на правата на човека в страната.
 
Върховенство на закона 
Парламентът на няколко пъти поиска от Комисията да започне разследвания срещу
правителства в ЕС за нарушаване на върховенството на закона и накърняване на
финансовите интереси на ЕС. Депутатите заявиха, че ако Комисията не предприеме
мерки, Парламентът е готов да заведе дело в Европейския съд.
 
В отговор на атаките срещу правата на хора от ЛГБТИК общността депутатите обявиха
ЕС за зона за свобода за хората от общността. Те също така изразиха загриженост
относно свободата на медиите и поискаха от Комисията да предприеме стъпки за

Откриване на Конференцията за бъдещето на Европа
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-conference-on-the-future-of-europe-kicks-off-in-strasbourg_N01-AFPS-210510-
ECOF_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-conference-on-the-future-of-europe-kicks-off-in-strasbourg_N01-AFPS-210510-ECOF_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-conference-on-the-future-of-europe-kicks-off-in-strasbourg_N01-AFPS-210510-ECOF_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210621IPR06627/ep-potvrzhdava-sdelkata-za-neutralnostta-po-otnoshenie-na-klimata-do-2050-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20200519STO79422/kak-da-zashchitim-bioraznoobrazieto-politikata-na-es-video
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20210414STO02008/proghrama-life-po-gholiama-podkrepa-ot-es-za-deystviia-otnosno-klimata
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/press-room/20210604IPR05515/ep-poveche-sanktsii-sreshchu-belarus-sled-otvlichaneto-na-samoleta-na-ryanair
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20210527STO04908/vrkhovenstvo-na-zakona-deputatite-nastoiavat-komisiiata-da-zashchiti-biudzheta-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/dlghosrochniiat-biudzhet-na-es-sled-2020-gh/20210527STO04908/vrkhovenstvo-na-zakona-deputatite-nastoiavat-komisiiata-da-zashchiti-biudzheta-na-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210604IPR05528/vrkhovenstvo-na-zakona-ep-se-ghotvi-da-zavede-delo-sreshchu-komisiiata-za-bezdeystvie
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210304IPR99219/evropeyskiiat-parlament-obiavi-es-za-zona-na-svoboda-za-lghbtik-litsata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210304IPR99220/ep-izraziava-zaghrizhenost-za-atakite-sreshchu-medii-v-polsha-unghariia-i-sloveniia


защита на журналистите в Европа.
 
Брекзит 
 
Парламентът одобри през април споразумението за търговия и сътрудничество между
ЕС и Великобритания, което определя условията на бъдещото партньорство.
Депутатите подчертаха, че договорът е най-добрата алтернатива за ограничаване на
отрицателните ефекти от напускането на ЕС от страна на Великобритания.
 

Отношенията между ЕС и САЩ 
 
Встъпването в длъжност на новия президент на САЩ Джо Байдън бе приветствано като
възможност за укрепване на връзките и сътрудничество за решаване на глобални
проблеми. През юни в Брюксел се проведе първа среща на високо равнище между ЕС и
САЩ от 2014 г.
 

Бъдещите отношения с Великобритания
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-a-new-partnership_N01-AFPS-210428-UKEU_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210423IPR02772/ep-ofitsialno-odobri-sporazumenieto-za-trghoviia-i-strudnichestvo-mezhdu-es-i-ok
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210423IPR02772/ep-ofitsialno-odobri-sporazumenieto-za-trghoviia-i-strudnichestvo-mezhdu-es-i-ok
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210422IPR02603/ep-provede-zakliuchitelen-debat-otnosno-bdeshchite-otnosheniia-mezhdu-es-i-ok
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-a-new-partnership_N01-AFPS-210428-UKEU_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20210107STO95113/kak-moghat-da-se-podobriat-otnosheniiata-mezhdu-es-i-sashch

