
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
4-7октомври 2021
 
Отношенията между ЕС и САЩ: Членовете на ЕП ще обсъдят
бъдещето на партньорството 
Във вторник сутринта Парламентът ще обсъди състоянието на
трансатлантическото партньорство, необходимостта от по-голяма автономия на
ЕС и сътрудничеството с администрацията на Байдън.
 
 
Енергийни разходи: Евродепутатите ще обсъдят мерки за
ограничаване на въздействието на повишаването на цените 
С оглед рязкото покачване на цените на природния газ и притесненията на
евродепутатите за последствията, Парламентът, Съветът и Комисията ще
обсъдят възможните мерки за овладяване на кризата
 
 
Евродепутатите ще обсъдят отношенията на ЕС с Беларус 
Повече от година след фалшифицираните президентски избори и бруталното
потушаване на протестите Парламентът ще обсъди ситуацията в Беларус.
 
 
Киберзащита на ЕС: Парламентът ще обсъди бъдещата
стратегия   
Във вторник евродепутатите ще обсъдят политиката на ЕС в областта на
киберсигурността и как да се повиши устойчивостта на военните и
гражданските направления на тази политика.
 
 
Парламентът ще предложи насоки за използване на изкуствен
интелект от полицейските служби 
За да се избегне дискриминация и да се гарантира правото на
неприкосновеност на личния живот, ЕП настоява за строги предпазни мерки
при използването  на изкуствен интелект в правоприлагането
 
 
Нова агенция за убежище на ЕС: Евродепутатите ще оценят
новите правомощия и увеличените ресурси 
Укрепената Агенция на ЕС за убежище и нейната способност да подпомага
системите за убежище и прием в държавите членки ще бъдат в центъра на
пленарен дебат в четвъртък
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Парламентът иска ЕС да постигне амбицията си за нулева
смъртност по пътищата до 2050 г. 
За да бъде постигната целта за нулева смъртност по пътищата на ЕС до 2050
г.,евродепутатите ще поискат по-строги мерки за пътна безопасност, като
например ограничение на скоростта до 30 км/ч
 
 
Защита на жените и децата от насилие от интимния партньор
след раздяла 
Споровете за попечителство над деца представляват форма на насилие,
основано на пола, когато се използват от насилствения партньор, за да
продължи да тормози жертвите си, 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2021-10-04
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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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Отношенията между ЕС и САЩ: Членовете на
ЕП ще обсъдят бъдещето на партньорството
 
Във вторник сутринта Парламентът ще обсъди
състоянието на трансатлантическото партньорство,
необходимостта от по-голяма автономия на ЕС и
сътрудничеството с администрацията на Байдън.
 
В доклад за бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ, приет през юли, членовете на
Комисията на ЕП по външни работи (AFET) изразиха надеждата си, че изборът на Джо
Байдън за президент ще стимулира нов тласък в двустранните отношения и ще доведе
до  по-добро  взаимодействие  между  двете  сили,  които  ще  работят  заедно  като
равноправни  партньори.  В  този  доклад  евродепутатите  приветстваха  повторната
ангажираност на САЩ с основаното на правила многостранно сътрудничество, както и
решението да се присъединят отново към Парижкото споразумение и Световната
здравна организация.
 
В доклада се призовава за координирана позиция спрямо Русия и Китай, както и за по-
тясно  сътрудничество  в  областта  на  чистата  енергия  и  научните  изследвания,
развитието  и  иновациите,  както  и  борбата  с  тероризма.
 
Текстът ще бъде подложен на гласуване в сряда. Предвидена е пресконференция с
докладчик Тонино Пицула (С&Д, Хърватия) във вторник от 13.00 ч. (българско време) в
залата за пресконференции на Парламента Дафне Каруана Галиция.
 
Дебат: вторник, 5 октомври 
 
Гласуване: вторник и сряда, резултати сряда 
 
Допълнителна информация
Процедурно досие
Профил на докладчика
Службата на ЕП за парламентарни изследвания: Ситуацията в Афганистан: Основни
критерии за ангажираността на ЕС, 17.9.2021 г.
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2038(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019


Енергийни разходи: Евродепутатите ще
обсъдят мерки за ограничаване на
въздействието на повишаването на цените
 
С оглед рязкото покачване на цените на природния газ
и притесненията на евродепутатите за последствията,
Парламентът, Съветът и Комисията ще обсъдят
възможните мерки за овладяване на кризата
 
В сряда сутринта евродепутатите ще изслушат Европейската комисия и Съвета относно
възможните европейски решения във връзка с повишаването на цените на енергията.
Цените  на  газа  рязко  нарастват  поради  голямото  търсене  и  ниските  запаси  в
държавите  членки.
 
Европейската  комисия вече  заяви,  че  приходите  от  Схемата  на  ЕС за  търговия с
емисии (СТЕ)  могат  да  бъдат  използвани  от  държавите  членки  за  смекчаване  на
въздействието на рязко покачващите се цени, по-специално на техните последици за
обществото. ЕС работи и по създаването на социален фонд в този контекст в рамките
на новия пакет за климата, обявен преди лятото.
 
Дебат: сряда, 6 октомври
 
Процедура: Изявления на Съвета и на Комисията, с разискване
 
Допълнителна информация
Мултимедиен материал на ЕП
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Евродепутатите ще обсъдят отношенията на
ЕС с Беларус
 
Повече от година след фалшифицираните
президентски избори и бруталното потушаване на
протестите Парламентът ще обсъди ситуацията в
Беларус.
 
Повече от  една година след фалшифицираните президентски избори в  Беларус и
въпреки многократните призиви на международната общност за диалог, предприетите
от режима брутални репресии срещу опозиционери, независими медии и представители
на гражданското общество, не дават признаци на отслабване.
 
От лятото насам беларуските власти, ръководени от диктатора Александър Лукашенко,
насочват значителен брой мигранти към границите на Полша, Литва и Латвия, като
стотици  хора  са  били  задържани,  след  като  са  преминали  незаконно  в  ЕС.  Бяха
предприети  спешни мерки,  включително  извънредни положения,  за  засилване  на
защитата  на  границите  с  помощта на  ЕС и  неговите  органи.
 
Наскоро  четирима  иракски  мигранти  бяха  открити  мъртви  в  близост  до  полско-
беларуската  граница.  Във  вторник  сутринта  евродепутатите  ще  обсъдят  тези
драматични събития,  както и как да се реагира на действията и провокациите на
Беларус, с ръководителя на външната политика на ЕС Жозеп Борел. В четвъртък ще
бъде гласувана резолюция.
 
Дебат: вторник, 5 октомври 
 
Гласуване и резултатите: четврътък, 7 октомври
 
Процедура:  Изявление  на  заместник-председателя  на  Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност с
резолюция
 
Допълнителна информация
Мултимедиен пакет
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Киберзащита на ЕС: Парламентът ще обсъди
бъдещата стратегия  
 
Във вторник евродепутатите ще обсъдят политиката на
ЕС в областта на киберсигурността и как да се повиши
устойчивостта на военните и гражданските
направления на тази политика.
 
В своя доклад,  приет  през  юли,  Комисията на  ЕП по външни работи подчерта,  че
държавите  членки  на  ЕС,  трябва  да  си  сътрудничат  по-тясно  по  отношение  на
киберзащитните  способности  и  операции.  Евродепутатите  настояха  за  съвместни
реакции  при  кибератаки,  като  например  санкциите,  които  ЕС може да  налага  на
подкрепяни  от  държавни  структури  хакерски  групи.
 
За разлика от други военни области,  инфраструктурата на киберпространството е
собственост предимно на частни компании, базирани най-често извън ЕС. Това води до
индустриална и технологична зависимост на страните от ЕС от трети страни. Ето защо
евродепутатите смятат,  че  ЕС трябва да  стане по-технологично по-независим,  да
въвежда иновации и да инвестира повече в способности и персонал за киберзащита
 
Докладът ще бъде подложен на гласуване в сряда, като резултатите ще бъдат обявени
в четвърътък.
 
Дебат: вторник, 5 октомври 
 
Гласуване: Сряда, 6 октомври, и резултати в четвърътък
 
Процедура:  Изявление  на  заместник-председателя  на  Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност с
резолюция
 
Допълнителна информация
Процедурно досие
Профил на докладчика
Службата на ЕП за парламентарни изследвания: Неотдавнашни кибератаки и
стратегията за киберсигурност на ЕС за цифровото десетилетие, 02.06.2021 г.
Службата на ЕП за парламентарни изследвания: киберсанкции на ЕС 25.09.2020
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0234_BG.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129073/URMAS_PAET/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652092


Парламентът ще предложи насоки за
използване на изкуствен интелект от
полицейските служби
 
За да се избегне дискриминация и да се гарантира
правото на неприкосновеност на личния живот, ЕП
настоява за строги предпазни мерки при използването
на изкуствен интелект в правоприлагането
 
В  проекторезолюция  Комисията  на  ЕП  по  граждански  свободи  посочва  риска  от
алгоритмични  предубеждения  в  приложенията  на  изкуствения  интелект,  като
подчертава  необходимостта  от  човешки  надзор  и  силен  правен  контрол  за
предотвратяване на дискриминацията. Човешките оператори винаги трябва да вземат
окончателни  решения,  смятат  членовете  на  ЕП,  а  алгоритмите  трябва  да  бъдат
прозрачни,  проследими  и  достатъчно  документирани.
 
Проектът на текст призовава за забрана на частните бази данни за разпознаване на
лица  (като  системата  Clearview  AI,  която  вече  се  използва).  Той  също  така  се
противопоставя на прогнозирането в полицейска област, основана на поведенчески
данни. С цел зачитане на неприкосновеността на личния живот и правото на човешко
достойнство, евродепутатите настояват за постоянна забрана на автоматизираното
разпознаване на лица на обществени места, както и на всяка система за социално
оценяване на  граждани,  при  която  на  лицата  се  присъжда рейтинг  въз  основа  на
тяхното  поведение.
 
Дебат: понеделник, 4 октомври
 
Гласуване: вторник, 5 октомври и резултати в сряда, 6 октомври 
 
Процедура: доклад по собствена инициатива
 
Допълнителна информация
Прессъобщение след гласуване в комисия (29.06.2021)
Процедурно досие
Докладчик Петър Витанов (С&Д, България)
Правила за изкуствения интелект: какво иска Европейският парламент
Свободен достъп до снимки
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0232_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210624IPR06917/artificial-intelligence-in-policing-safeguards-needed-against-mass-surveillance
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2016(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197844/PETAR_VITANOV/home
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/izkustven-intelekt/20201015STO89417/pravila-za-izkustveniia-intelekt-kakvo-iska-evropeyskiiat-parlament
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/robotics-and-artificial-intelligence_18009_pk


Нова агенция за убежище на ЕС:
Евродепутатите ще оценят новите
правомощия и увеличените ресурси
 
Укрепената Агенция на ЕС за убежище и нейната
способност да подпомага системите за убежище и
прием в държавите членки ще бъдат в центъра на
пленарен дебат в четвъртък
 
През юни 2021 г. преговарящите от Парламента и Съвета се споразумяха да превърнат
сегашната  Служба  на  ЕС  за  подкрепа  в  областта  на  убежището  (EASO),
функционираща от 2011 г., в пълноценна агенция, с цел да се подобри капацитетът ѝ за
оперативно подпомагане на държавите членки, включително в кризисни ситуации,
както и при преместването и презаселването на лица, търсещи убежище, и бежанци.
 
Новата агенция ще отговаря и за мониторинга на място на прилагането на различни
аспекти на общата система за убежище в държавите членки, като например условията
на приемане, зачитането на основните права или гаранциите за закрила на децата.
 
По  време  на  дебата  вероятно  ще  бъдат  повдигнати  въпроси  за  перспективите  за
напредък  по  по-широката  реформа  на  общата  европейска  система  за  убежище.
Гласуването  на  реформата  на  Агенцията  за  убежище  ще  се  проведе  на  някоя  от
следващите  пленарни  сесии.
 
Дебат: четвъртък, 7 октомври 
 
Гласуване : в по-късна пленарна сесия 
 
Процедура: обикновена законодателна процедура, споразумение на първо четене
 
Допълнителна информация
Прессъобщение след временното споразумение (29.06.2021 г.)
Докладчик на ЕП Елена Йончева (С&Д, България)
Европейска агенция за подкрепа в областта на убежището
Процедурно досие (2016/0131 COD)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197842/ELENA_YONCHEVA/home
https://www.easo.europa.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0131%28COD%29&l=en


Парламентът иска ЕС да постигне амбицията
си за нулева смъртност по пътищата до 2050
г.
 
За да бъде постигната целта за нулева смъртност по
пътищата на ЕС до 2050 г.,евродепутатите ще поискат
по-строги мерки за пътна безопасност, като например
ограничение на скоростта до 30 км/ч
 
 и нулева толерантност към шофирането в нетрезво състояние.
 
В проекторезолюцията, по която евродепутатите ще дебатират в понеделник и ще
гласуват във вторник, се отбелязва, че годишно по пътищата на ЕС загиват около 22
700 души, а около 120 000 биват тежко ранени. През последните години напредъкът в
намаляването  на  броя  на  смъртните  случаи  е  в  застой  и  ЕС  не  успя  да  постигне
самоналожената си цел да намали наполовина броя на смъртните случаи по пътищата
между 2010 и 2020 г.
 
За да се подобри тази ситуация, членовете на ЕП ще призоват за повече инвестиции в
по-безопасни пътища, за ограничаване на скоростта до 30 км/ч в жилищни райони и в
зони, където има голям брой велосипедисти и пешеходци, както и за подход на нулева
толерантност към шофирането в нетрезво състояние.
 
Процедурен код: 2021/2014 (INI)
 
Дебат: понеделник, 4 октомври
 
Резултатотгласуването: вторник, 5 октомври (TBC)
 
Процедура: незаконодателнарезолюция
 
Допълнителна информация
Проект на резолюция
Докладчик на ЕП
Информационен бюлетин Службата на ЕП за парламентарни изследвания относно
пътната безопасност в ЕС
Процедурно досие
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0211_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635540
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635540
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2014(INI)


Защита на жените и децата от насилие от
интимния партньор след раздяла
 
Споровете за попечителство над деца представляват
форма на насилие, основано на пола, когато се
използват от насилствения партньор, за да продължи
да тормози жертвите си, 
 
се казва в проектодоклад.
 
Очаква се Парламентът да приеме доклад в с, в който се осъждат "по възможно най-
категоричен начин" всички форми на насилие, основано на пола, домашно насилие и
насилие срещу жени. Текстът ще призове държавите членки спешно да се справят с
нарастването на насилието от страна на интимните партньори по време на пандемията
COVID-19 и да осигурят адекватна правна защита,  ефективни съдебни заседания,
ограничителни заповеди, приюти, консултации и финансова подкрепа за жертвите.
 
Като съзнават тежките последици, които насилието от страна на интимния партньор
може да има след раздялата, водейки в най-крайните случаи води до убийства на жени
и деца, членовете на ЕП подчертават, че защитата на жените и децата от насилие и
висшият  интерес  на  детето  трябва  да  имат  предимство  пред  други  критерии  при
определянето  на  режима на  попечителство  и  правата  на  посещение.
 
Дебат: понеделник, 4 октомври
 
Гласуване: вторник, 5 октомври и резултати в сряда, 6 октомври
 
Процедура: доклад по собствена инициатива 
 
Допълнителна информация
Проект на доклада относно въздействието на насилието от страна на интимния
партньор и родителските права върху жените и децата
Прессъобщение относно гласуването в комисията (14.07.2021 г.)
Профил на докладчика Луиза Реджименти (ЕНП, Италия)
Профил на докладчика Елена Кундура (Левите, Гърция)
Процедурно досие
Видео изявление на докладчика Луиза Реджименти (22.02.2021)

Пленарни сесии

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

10 I 10

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07914/custody-rights-protecting-women-and-children-from-violence-is-paramount
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197790/LUISA_REGIMENTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2166(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/femm-the-impact-of-intimate-partner-violence-and-custody-rights-on-women-and-children-regimenti-rapporteur_I202373-V_v

