
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
13-16 септември 2021  – Страсбург
 
Състоянието на Европейския съюз: председателят на ЕК
Урсула фон дер Лайен ще се обърне към Парламента 
В 10.00 ч. (българско време) на 15 септември председателят на Комисията
Урсула фон дер Лайен ще произнесе речта си за състоянието на ЕС,
последвана от дебат с членовете на ЕП.
 
 
Парламентът ще обсъди хуманитарното положение и
сигурността в Афганистан 
Във вторник евродепутатите ще обсъдят с Жозеп Борел, ръководител на
външната политика на ЕС, как да се реагира на кризата в Афганистан.
Резолюция ще бъде гласувана в четвъртък.
 
 
Здравен съюз: Засилване на профилактиката на заболяванията
и трансграничното сътрудничество 
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват два закона за укрепване на
Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и за по-
добро справяне с трансграничните заплахи за здравето.
 
 
Права на ЛГБТИК и мерки срещу дискриминацията в ЕС 
В резолюция, която ще бъде гласувана в понеделник (резултати във вторник),
ЕП ще направи оценка на проблемите и дискриминацията, с които се сблъскват
ЛГБТИК гражданите и семействата в Европа
 
 
ЕС-Русия: стратегия за противодействие на политиката на
Кремъл и насърчаване на демокрацията 
Парламентът възнамерява да насърчи ЕС да даде отпор на агресивната
политика на Русия, като същевременно положи основите на сътрудничество с
една бъдеща демократична страна.
 
 
 
Евродепутатите призовават насилието, основано на пола, да
бъде класифицирано като престъпление в законодателството
на ЕС 
С цел по-добра защита на жертвите, Парламентът ще призове онлайн и офлайн
насилието, основано на пола, да бъде включено като нова категория
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престъпление съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС.
 
 
 
България: Санкциите на САЩ и принципите на правовата
държава 
Евродепутатите ще обсъдят наложените от САЩ санкции по глобалния закон
"Магнитски" на три български лица и техните мрежи. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2021-09-13

 
 
Страсбург
 

Обратна връзка 
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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/2021-09-13
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


Състоянието на Европейския съюз:
председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще
се обърне към Парламента
 
В 10.00 ч. (българско време) на 15 септември
председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен ще
произнесе речта си за състоянието на ЕС,  последвана
от дебат с членовете на ЕП.
 
Очаква  се  Урсула  фон  дер  Лайен  да  представи  резултатите  от  работата  на
Европейската  комисия  през  изминалата  година,  по-специално  за  справяне  със
здравната  и  икономическата  криза,  предизвикана  от  COVID-19.  Тя  също така  ще
сподели с евродепутатите визията си за справяне с предизвикателствата, пред които е
изправен ЕС, включително икономическото възстановяване, борбата с изменението на
климата, програмата за цифровизация и Конференцията за бъдещето на Европа.
 
В отговорите си членовете на ЕП ще направят оценка на работата на Комисията и на
инициативите, предвидени за следващата година. Те ще представят и собствените си
виждания и  идеи.  Годишния дебат  за  състоянието  на  Съюза дава възможност  на
членовете на ЕП да проверят работата и плановете на Европейската комисия и да
помогнат за определяне на посоката на ЕС.
 
Контекст
 
Дебатът  за  състоянието  на  Европейския  съюз  е  ключов  момент  за  доказване  на
отчетността на Европейската комисия пред демократично избраните представители на
ЕС. Той дава възможност на Европейският съюз да се доближи до гражданите, като се
изтъкнат основните точки за действие и предизвикателства през годината. Правата на
гражданите и демократичният процес са в центъра на този уникален пленарен дебат.
 
Дебат: сряда, 15 септември 
 
Допълнителна информация
Дебат за състоянието на Европейския съюз 2020
Проучване на ЕП
Дебатът за състоянието на ЕС през 2021 г.: как да го проследите
Мултимедиен пакет на ЕП
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sstoianieto-na-es-prez-2020-gh/introduction
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/debatt-za-sstoianieto-na-es-prez-2021-gh-kak-da-gho-prosledite
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk


Парламентът ще обсъди хуманитарното
положение и сигурността в Афганистан
 
Във вторник евродепутатите ще обсъдят с Жозеп
Борел, ръководител на външната политика на ЕС, как
да се реагира на кризата в Афганистан. Резолюция ще
бъде гласувана в четвъртък.
 
Членовете  на  ЕП  и  г-н  Борел  ще  обсъдят  как  да  се  реагира  на  хуманитарната  и
миграционната криза, да се помогне на хората в нужда и тези, които са в опасност в
Афганистан, особено жените и децата. Те вероятно ще разгледат и каква подкрепа би
могла да окаже ЕС на афганистанските бежанци, както и на хората, които все още се
опитват да напуснат страната, и как да се работи с талибанските власти в Кабул.
 
Наред с хуманитарната опасност, последните събития в Афганистан предизвикаха и
дебати за това какви непосредствени поуки трябва да извлече ЕС от изтеглянето на
НАТО.
 
Ситуацията в  областта на  сигурността в  Европа,  Общата европейска политика за
отбрана, стратегическата автономия на ЕС и необходимостта от укрепване на военната
позиция на Европа също вероятно ще бъдат засегнати в дебата.
 
Контекст
 
На 15 август талибаните възстановиха властта си в Афганистан, което предизвика
криза в страната и хиляди хора се опитаха да избягат по въздух и суша. В отговор на
кризата председателят на Европейския парламент Давид Сасоли призова за силен и
общ европейски глас на международната сцена.
 
Можете да проследите пленарния дебат чрез EP Live и EbS+.
 
Дебат: вторник, 14 септември
 
Резултати от гласуването: четвъртък, 16 септември 
 
Процедура: Изявление на ВП/ЗП с резолюция
 
Допълнителна информация
Пълно изказване на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли на
стратегическия форум в Блед
Проучване на ЕП: Афганистан отново под властта на талибаните, 2.9.2021 г.
Мултимедиен център на ЕП: ЕС - Афганистан
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https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/sassoli-very-disappointed-with-yesterdays-home-affairs-council-conclusions
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-afghanistan_20003_pk


Здравен съюз: Засилване на профилактиката
на заболяванията и трансграничното
сътрудничество
 
Евродепутатите ще обсъдят и гласуват два закона за
укрепване на Европейския център за профилактика и
контрол върху заболяванията и за по-добро справяне с
трансграничните заплахи за здравето.
 
При  приемането  на  своята  позиция  по  двете  законодателни  предложения  преди
лятната ваканция евродепутатите от комисията по околна среда, обществено здраве и
безопасност  на  храните  (ENVI)  предложиха  редица  начини  за  повишаване  на
капацитета  на  ЕС  за  профилактика  и  контрол  на  заболяванията.  Това  ще  бъде
гарантирано чрез разширяване на мандата на Европейския център за профилактика и
контрол върху  заболяванията  (ECDC),  така  че  да  обхване  и  основните  незаразни
болести – например сърдечносъдовите заболявания, рак или диабет – както и чрез
засилена координация между органите на ЕС и техните национални и международни
партньори, както и чрез по-голямо участие на държавите членки.
 
В позицията също така се посочва как ЕС следва да засили предотвратяването на
кризи,  готовността  и  реакцията  при  справяне  с  бъдещи  сериозни  трансгранични
заплахи за здравето, включително чрез ясни процедури и по-голяма прозрачност във
връзка със споразуменията на ЕС за съвместно възлагане на обществени поръчки и за
закупуване.
 
Контекст
 
Като  част  от  изграждането  на  Европейски  здравен  съюз,  на  11  ноември  2020  г.
Комисията предложи нова рамка за здравна сигурност въз основа на от кризата с
коронавируса.  Пакетът  включва  предложение  за  регламент  относно  сериозните
трансгранични  заплахи  за  здравето  и  предложение  за  укрепване  на  мандата  на
Европейския  център  за  профилактика  и  контрол  върху  заболяванията.
 
Дебат: понеделник, 13 септември
 
Резултати от гласуването: xxx
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210625IPR07001/enhancing-eu-s-disease-prevention-and-control-capacity
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07902/boosting-the-eu-s-capacity-to-anticipate-and-respond-to-health-crises
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-building-european-health-union-preparedness-and-resilience_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-building-european-health-union-preparedness-and-resilience_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
https://www.ecdc.europa.eu/en


Допълнителна информация

Проект на доклад (ECDC)
Проект на доклад (трансгранични заплахи)
Проучване на ЕП: Изграждане на устойчивост към трансгранични заплахи за здравето:
Вървим към европейски здравен съюз (20.4.2021 г.)
Свободен достъп до снимки, видеоклипове и аудиоматериали

Пленарни сесии

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

6 I 10

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Права на ЛГБТИК и мерки срещу
дискриминацията в ЕС
 
В резолюция, която ще бъде гласувана в понеделник
(резултати във вторник), ЕП ще направи оценка на
проблемите и дискриминацията, с които се сблъскват
ЛГБТИК гражданите и семействата в Европа
 
Текстът,  подготвен  от  комисията  по  петиции (PETI),  призовава  за  паневропейско
признание на еднополовите съпрузи и регистрирани партньори, които следва да се
ползват с еднакви права във всички държави членки на ЕС. Евродепутатите заявяват
също, че родителите от ЛГБТИ семейства трябва да бъдат последователно признавани
като родители на своите деца.
 
Очаква  се  Парламентът  да  призове  Комисията  да  образува  производства  за
установяване  на  нарушение  срещу  Румъния,  чието  правителство  не  е  изпълнило
решението на Съда на Европейския съюз,с което се потвърждава, че разпоредбите за
"съпрузите" следва да се прилагат за еднополовите двойки. В проекторезолюцията се
посочва също така дискриминацията,  с  която се сблъскват ЛГБТИК общностите в
Полша  и  Унгария,  и  се  призовават  по-нататъшни  действия  на  ЕС  (процедури  за
нарушение, съдебна защита и бюджетни инструменти) за справяне с тази ситуация.
 
Гласуване: Понеделник, 13 септември, резултати във вторник, 14 септември
 
Процедура: предложение за резолюция
 
Допълнителна информация

Проект за резолюция
Прессъобщение относно гласуването в комисията (15.7.2021 г.)
Проучване на ЕП: Пречки пред свободното движение на ЛГБТИ семейства в ЕС
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https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&doclang=EN
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)671505


ЕС-Русия: стратегия за противодействие на
политиката на Кремъл и насърчаване на
демокрацията
 
Парламентът възнамерява да насърчи ЕС да даде
отпор на агресивната политика на Русия, като
същевременно положи основите на сътрудничество с
една бъдеща демократична страна.
 
 
В нова оценка на посоката, в която се развиват политическите отношения между ЕС и
Русия, членовете на ЕП ясно посочват, че има разлика между руския народ и режима на
президента  Владимир  Путин.  Режимът  според  тях,  е  "закостеняла  авторитарна
клептокрация, ръководена от доживотен президент, заобиколен от кръг от олигарси".
 
Членовете обаче подчертават, че Русия може да има демократично бъдеще. С оглед на
това те искат от Съвета да приеме стратегия на ЕС за бъдеща демократична Русия,
която  да  включва  стимули  и  условия  за  засилване  на  вътрешните  демократични
тенденции.
 
Дебат: вторник, 14 септември 
 
Гласуване: сряда, 13 септември, резултати в четвътък, 14 септември
 
Процедура: доклад по собствена инициатива
 
Допълнителна информация
Проект на препоръка
Процедурно досие
Насока на политическите отношения между ЕС и Русия в комисията AFET: изявление
на Andrius KUBILIUS (ЕНП, Литва), докладчик
Мултимедиен център на ЕП
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2042(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk


Евродепутатите призовават насилието,
основано на пола, да бъде класифицирано
като престъпление в законодателството на ЕС
 
С цел по-добра защита на жертвите, Парламентът ще
призове онлайн и офлайн насилието, основано на пола,
да бъде включено като нова категория престъпление
съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС.
 
В проект за законодателна инициатива, който ще бъде обсъден на сряда и подложен на
гласуване в четвъртък, членовете на ЕП изискват целенасочено законодателство и
политики за справяне със ситуацията,  в  която се намират жертвите на насилие и
дискриминация въз основа на пола, независимо дали става въпрос за насилие офлайн
или онлайн.
 
Комисията  следва  да  използва  новата  категория  престъпления,  която  ще  бъде
създадена съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС (Договор за функциониране на ЕС),
като правно основание за директива на ЕС за предотвратяване и борба с всички форми
на насилие, основано на пола. Тази нова директива следва да приложи Истанбулската
конвенция и други международни стандарти и да съдържа по-конкретно мерки за
превенция (включително чрез образователните програми, отчитащи въпросите на пола),
услуги  за  подкрепа  и  мерки  за  защита  на  жертвите,  минимални  стандарти  за
правоприлагащите  органи  и  по-добро  сътрудничество  между  държавите  членки.
 
Контекст
 
Една трета от жените в ЕС са преживяли физическо и/или сексуално насилие. Всяка
седмица около 50 жени губят живота си в резултат на домашно насилие, а 75 % от
жените в професионалната сфера са били подложени на сексуален тормоз.
 
Процедурен код: 2021/2035(INL)
 
 
Дебат: сряда, 15 септември
 
Гласуване:четвъртък, 16 септември 
 
Процедура: Процедураназаконодателнаинициатива
 
Допълнителна информация
Проект на доклад
Процедурно досие
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12008E083
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0249_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2035(INL)&l=en


 
България: Санкциите на САЩ и принципите на
правовата държава
 
Евродепутатите ще обсъдят наложените от САЩ
санкции по глобалния закон "Магнитски" на три
български лица и техните мрежи. 
 
В четвъртък сутринта ще се проведе пленарен дебат въз основа на въпрос с искане за
устен отговор до Европейската комисия изготвен от Комисията по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи на ЕП (LIBE). В него евродепутатите отбелязват, че
наложените санкции повдигат сериозни въпроси относно подходите на ЕС в областта
на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.
 
Членовете на ЕП искат да разберат как Европейската комисия възприема действията
на САЩ, които се считат за съюзник на ЕС, предприети срещу корупцията в държава
членка и как това се отразява върху оценката на досегашните действия на Комисията
по този въпрос. По-конкретно, евродепутатите питат дали ЕК ще бъде по-активна при
сигнализирането  и  предприемането  на  действия  по  отношение  на  корупцията  и
заплахите за принципите на правовата държава в държавите членки, каква ще бъде
ролята на Европейската прокуратура и дали ЕК ще разработи обща стратегия за борба
с корупцията в ЕС.
 
Контекст
 
На 2 юни 2021 г. администрацията на САЩ обяви, че Министерството на финансите на
САЩ е санкционирало три лица и техните мрежи в България на основание участие в
корупция. Тези санкции бяха наложени по силата на Глобалния закон за отчетност в
областта  на  правата  на  човека  „Магнитски“.  На  същата  дата  други  трима  бивши
държавни служители бяха визирани от мерки на Държавния департамент на САЩ,
лишавайки ги от правото да влизат в Съединените щати.
 
Допълнителна информация
Въпрос с искане за устен отговор относно санкциите на Съединените американски
щати и принципите на правовата държава, 2 септември 2021 г.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000057_BG.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208
https://www.state.gov/public-designation-of-five-bulgarian-public-officials-due-to-involvement-in-significant-corruption/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000057_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000057_BG.html

