
 
Какво се случи на пленарната сесия:
състоянието на ЕС, Афганистан, Брекзит
 
На пленарната сесия през септември депутатите обсъдиха състоянието на ЕС и
Афганистан и одобриха фонд за преодоляване на последиците от Брекзит.
 

Дебат за състоянието на ЕС 
По време на годишния дебат за състоянието на ЕС депутатите повдигнаха темите,
които вълнуват европейците, и потърсиха отчет от председателя на Комисията Урсула
фон дер Лайен за мерките относно пандемията, икономическата криза и промените в
климата.
 
Афганистан 
В пленарен дебат относно смяната на властта в Афганистан депутатите подчертаха
нуждата от активен европейски подход. Резолюция, приета по-късно, призова за
повече хуманитарна помощ и специална визова програма за афганистански жени,
търсещи закрила от талибаните.
 
Сътрудничество срещу здравни кризи 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-state-of-the-eu-debate-afghan-crisis-and-lgbtiq-rights_N01-AFPS-210916-5NUM_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-highlights-state-of-the-eu-debate-afghan-crisis-and-lgbtiq-rights_N01-AFPS-210916-5NUM_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/debat-za-sstoianieto-na-es-2021-gh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/world/20210909STO11813/afghanistan-parlamentt-obszhda-kakvo-mozhe-da-napravi-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11906/ep-prizovava-za-spetsialna-vizova-proghrama-za-afghanistanski-zheni-trseshchi-zakrila


Парламентът прие предложения за засилване на правомощията на Европейския център
за профилактика и контрол върху заболяванията и подобряване на координацията в
рамките на ЕС при поява на здравни заплахи.
 
Европейска синя карта 
Бяха приети промени в схемата на ЕС за издаване на сини карти за квалифицирани
работници от други страни. Новите правила намаляват изискванията за
възнаграждението и срока на трудовия договор за лица, които искат да кандидатстват
по схемата. Това би облекчило намирането на квалифицирана работна ръка в някои
сектори.
 
Преодоляване на последиците от Брекзит 
Парламентът даде одобрението си за създаването на Резерв за приспособяване към
Брекзит. Целта на фонда с бюджет от 5 млрд. евро е да помогне на хората, компаниите
и държавите в ЕС да преодолеят отрицателните ефекти от оттеглянето на
Великобритания.
 
Свобода на медиите и върховенство на закона в
Полша 
Депутатите отправиха критики относно законодателно предложение в Полша, което
ограничава медийния плурализъм, както и относно оспорването от полското
правителство на върховенството на правото на ЕС.
 
ЛГБТИК 
Еднополовите бракове и партньорства следва да бъдат признати навсякъде в ЕС,
призова Парламентът. Резолюция настоява, че правата на свободно придвижване и на
събиране на семействата трябва да важат за всички европейски граждани, където и да
се намират.
 
Отношения с Русия и Китай 
На агресивните руски политики трябва да се даде отпор, заявиха депутатите, като в
същото време призоваха за нова стратегия на ЕС за насърчаване на демократичните
сили в страната.
 
Доклад за отношенията с Китай посочва, че ЕС трябва да продължи диалога с Пекин по
глобални предизвикателства като промените в климата и здравни кризи, но да не се
колебае да критикува системни нарушения на правата на човека и дезинформационни
кампании.
 
Тестове върху животни
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11907/evropeyski-zdraven-siuz-po-dobra-profilaktika-i-transghranichno-strudnichestvo
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20210902STO11113/sinia-karta-po-lesen-dostp-v-es-za-kvalifitsirani-mighranti
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20210902STO11113/sinia-karta-po-lesen-dostp-v-es-za-kvalifitsirani-mighranti
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/brekzit/20210902STO11114/kak-es-shche-pomoghne-za-oblekchavane-na-posleditsite-ot-brekzit
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/brekzit/20210902STO11114/kak-es-shche-pomoghne-za-oblekchavane-na-posleditsite-ot-brekzit
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11928/poland-attacks-on-media-freedom-and-the-eu-legal-order-need-to-stop
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11913/ednopolovite-brakove-i-partn'orstva-triabva-da-bdat-priznati-v-tseliia-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11925/ep-prizovava-za-nova-strateghiia-na-es-za-nasrchavane-na-demokratsiiata-v-rusiia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11925/ep-prizovava-za-nova-strateghiia-na-es-za-nasrchavane-na-demokratsiiata-v-rusiia
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11917/parliament-sets-out-its-vision-for-a-new-eu-strategy-on-china


Депутатите се обявяват за постепенно премахване на тестовете върху животни за
научни изследвания. Макар че извършването на опити върху животни има принос за
постигането на научни пробиви, Парламентът иска да се заделят достатъчно средства
за разработване на алтернативни методи, без да се поставя в опасност човешкото
здраве.
 
Насилие, основано на пола 
 
Парламентът призовава насилието, основано на пола, да се включи в списък с
престъпления, по които страните в ЕС водят обща борба. Други видове престъпления,
по които държавите членки си сътрудничат, са трафикът на хора, наркотици и оръжие,
компютърните престъпления и тероризмът.
 

Дебат за състоянието на ЕС през 2021 г.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-the-european-union-debate-2021_N01-AFPS-210915-SOTE_ev

Допълнителна информация
Съобщения за медиите
Пленарни заседания: излъчване и документи
Снимки и видеоматериали от Парламента
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11926/meps-demand-eu-action-plan-to-end-the-use-of-animals-in-research-and-testing
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210910IPR11927/ep-prizovava-nasilieto-osnovano-na-pola-da-bde-opredeleno-kato-prestplenie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-the-european-union-debate-2021_N01-AFPS-210915-SOTE_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home

