
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
4-7 юли 2022  г.
 
Таксономия на ЕС: Парламентът ще гласува плана на Комисията
за включването на газ и ядрена енергия 
Членовете на ЕП ще решат дали да наложат вето на плана на Комисията за
включване на някои ядрени и газови дейности в списъка на екологично
устойчивите икономически дейности.
 
 
Цифрови услуги: ограничаване на влиянието на технологичните
гиганти и защита на потребителите 
Знаковите правила на ЕС в областта на цифровите технологии задължават
онлайн компаниите да защитават потребителите от незаконно съдържание,
повишават отчетността и 
 
 
Дебат относно резултатите от срещата на върха на ЕС на 23-24
юни 
В сряда сутринта членовете на ЕП ще обсъдят резултатите от срещата на върха
на ЕС на 23-24 юни с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и
председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен
 
 
Премиерът Петър Фиала ще представи приоритетите на Чешкото
председателство на Съвета на ЕС 
В сряда сутринта евродепутатите ще обсъдят с министър-председателя Петър
Фиала програмата на шестмесечното Чешко председателство на Съвета на ЕС,
което започва на 1 юли.
 
 
"Това е Европа": Гръцкият министър-председател Кириакос
Мицотакис в Страсбург 
Министър-председателят на Република Гърция ще направи обръщение към
членовете на ЕП относно настоящите предизвикателства и бъдещето на ЕС във
вторник от 11.30 ч. (българско време).
 
 
Парламентът ще даде зелена светлина за присъединяването на
Хърватия към еврото 
В понеделник пленарната зала ще обсъди присъединяването на Хърватия към
еврозоната, което се очаква да бъде одобрено във вторник.
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Връзки между екстремистките партии в ЕС и Русия: пленарен
дебат 
В сряда евродепутатите ще обсъдят връзките на руското правителство с
европейските екстремистки, популистични партии в контекста на войната в
Украйна.
 
 
Разширяването на ЕС: Евродепутатите ще направят преглед на
събитията в Западните Балкани 
Евродепутатите ще оценят политическата ситуация в три присъединяващи се
страни: Босна и Херцеговина, Косово и Сърбия.
 
 
Защита на психичното здраве в цифровото работно
пространство 
Членовете на ЕП ще предложат мерки за предотвратяване на стреса, свързан с
използването на технологиите и прекомерната свързаност, за да се справят с
проблемите на психичното здраве и 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2022-07-04

 
 
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 4-7 юли
2022  г.
 

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

Пленарни сесии

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

2 I 13

http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2022-07-04
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming?lv=PLENARY
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming?lv=OTHER_EVENTS
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
https://www.epnewshub.eu


Таксономия на ЕС: Парламентът ще гласува
плана на Комисията за включването на газ и
ядрена енергия
 
Членовете на ЕП ще решат дали да наложат вето на
плана на Комисията за включване на някои ядрени и
газови дейности в списъка на екологично устойчивите
икономически дейности.
 
Дебатът ще се проведе във вторник, а гласуването в сряда.
 
Комисията прие Делегирания акт за таксономията на 9 март 2022 г. В него се предлага
включването, при определени условия, на определени дейности в областта на ядрената
и газовата енергетика в списъка на екологично устойчивите икономически дейности,
обхванати от т.нар. таксономия на ЕС.
 
Парламентът и Съветът имат срок до 11 юли 2022 г. да решат дали да наложат вето на
предложението на Комисията. На 14 юни 2022 г. членовете на ЕП от Комисията по
икономически и парични въпроси и Комисията по околна среда, обществено здраве и
безопасност на храните приеха възражение срещу предложението на Комисията. Ако
абсолютното мнозинство в Европейския парламент (353 евродепутати) направи същото,
Комисията ще трябва да го оттегли или да го измени.
 
Контекст
 
Регламентът  за  таксономията  е  част  от  плана  за  действие  на  Комисията  за
финансиране на устойчив растеж и има за цел да стимулира зелените инвестиции и да
предотврати т. нар "зелена заблуда" (greenwashing).
 
Процедурен код: 2022/2594(DEA)
 
Дебат: вторник, 5 юли 2022 г.
 
Гласуване: сряда, 6 юли 2022 г.
 
Процедура: Възражение срещу делегиран акт
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https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2594(DEA)&l=en


Допълнителна информация
Прессъобщение на ЕП: Таксономия: Евродепутатите възразяват срещу плана на
Комисията за включване на газови и ядрени дейности (14.06.2022 г.)
Проект на възражението
Таксономия на ЕС: Допълнителен делегиран акт в областта на климата за ускоряване
на декарбонизацията (02.02.2022 г.)
Съобщение на Комисията относно пакета от мерки за устойчиво финансиране
(21.04.2021 г.)
Съвместен изследователски център: Специализирана оценка на ядрената енергия
Платформа за устойчиво финансиране
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32812/taxonomy-meps-object-to-commission-s-plan-to-include-gas-and-nuclear-activities
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en#nuclear
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en


Цифрови услуги: ограничаване на влиянието
на технологичните гиганти и защита на
потребителите
 
Знаковите правила на ЕС в областта на цифровите
технологии задължават онлайн компаниите да
защитават потребителите от незаконно съдържание,
повишават отчетността и 
 
ограничават пазарната мощ на технологичните гиганти.
 
Предстои Парламентът да проведе окончателното гласуване на новите Законодателен
акт за цифровите услуги (DSA) и Законодателен акт за цифровите пазари (DMA) - два
ключови  законопроекта,  които  имат  за  цел  да  се  справят  с  обществените  и
икономическите последици от технологичната индустрия, като установят стандарти за
по-безопасно и по-отворено цифрово пространство за потребителите и по-справедлив
цифров пазар за предприятията.
 
Съгласно Законодателния акт за цифровите услуги (DSA), онлайн платформите - като
социалните медии и онлайн магазините - ще трябва да предприемат мерки за защита на
своите  потребители  от  незаконно  съдържание  и  стоки.  Много  големите  онлайн
платформи и услуги ще бъдат обект на по-строги задължения,  пропорционални на
рисковете, които те представляват за обществото. Големите технологични фирми ще
трябва да бъдат по-прозрачни по отношение на своите операции и да предприемат
действия  за  предотвратяване  на  разпространението  на  дезинформация  и
неблагоприятни въздействия върху основните права. Таргетираната реклама ще бъде
ограничена, а "тъмните модели" (dark patterns) и други подвеждащи практики ще бъдат
забранени.
 
Законодателният  акт  за  цифровите  пазари  (DMA)  се  фокусира  върху  нелоялните
практики, прилагани от най-големите онлайн платформи, действащи като "пазачи на
информационния вход" (gatekeepers) на цифровия пазар, като например социалните
мрежи, месинджърите и търсачките. Целта е да се установят равнопоставени условия
на конкуренция, за да се насърчат растежът и иновациите, както и по-големият избор
на услуги за потребителите.
 
Процедурен код: 2020/0361(COD)  - DSA, 2020/0374(COD) - DMA 
 
Дебат: понеделник, 4 юли
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29641/digital-markets-act-ep-committee-endorses-agreement-with-council
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0361(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0374(COD)


Гласуване: вторник, 5 юли
 
Процедура: Обикновена законодателна процедура
 
Пресконференция: Вторник, 5 юли, 15,00 ч. централноевропейско време
 
Допълнителна информация
Прессъобщение след междуинституционалното споразумение - DSA (23.04.2022 г.)
Прессъобщение  след междуинституционалното споразумение - DMA (24.03.2022 г.)
Мултимедиен пакет
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/digital-services-and-digital-markets-act_17701


Дебат относно резултатите от срещата на
върха на ЕС на 23-24 юни
 
В сряда сутринта членовете на ЕП ще обсъдят
резултатите от срещата на върха на ЕС на 23-24 юни с
председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и
председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен
 
Държавните  и  правителствените  ръководители  предоставиха  статут  на  страна
кандидатка за  членство  в  ЕС на  Украйна и  на  Република Молдова.  Те  също така
заявиха, че Грузия следва да стане страна кандидатка за членство, след като изпълни
приоритетите,  посочени в становището на Комисията относно кандидатурата й за
членство. Освен това лидерите на ЕС обсъдиха агресивната война на Русия срещу
Украйна,  последващите  действия  след  Конференцията  за  бъдещето  на  Европа,
отношенията на ЕС с  европейските му партньори и икономически въпроси.  Преди
заседанието на Европейския съвет, лидерите на ЕС се срещнаха и с колегите си от
Западните Балкани.
 
По време на пленарния дебат на 22 юни, който предшестваше Европейския съвет,
членовете на ЕП призоваха лидерите на ЕС да се възползват от възможността за
разширяване и реформиране на ЕС и да гласуват в подкрепа на преразглеждането на
Договорите за ЕС, както поиска Парламентът. Това би било основано на исторически
момент за ЕС - особено във връзка с реформирането на гласуването с единодушие в
Съвета.
 
В резолюция, приета на 23 юни, непосредствено преди началото на срещата на върха,
Парламентът поиска Украйна и Република Молдова „незабавно“ да получат статут на
страна кандидатка за членство в ЕС и същото да бъде направено за Грузия, "след като
правителство й постигне" приоритетите, посочени от Европейската комисия.
 
Допълнителна информация
Евродепутатите настояват Украйна и Молдова незабавно да получат статут на
кандидати за членство в ЕС (23.06.2022)
Според евродепутатите лидерите на ЕС трябва да се възползват от възможността за
разширяване и реформиране на ЕС (22.06.2022)
Реч на председателя на ЕП Роберта Мецола по време на срещата на върха
Заключения на Европейския съвет
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=8ec10b48-8934-1b3b-e92b-d23beffbbb1e&date=20220622
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0249_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220616IPR33216/ukrayna-i-moldova-nezabavno-da-poluchat-statut-na-kandidati-za-chlenstvo-v-es
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220616IPR33216/ukrayna-i-moldova-nezabavno-da-poluchat-statut-na-kandidati-za-chlenstvo-v-es
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220616IPR33217/meps-say-eu-leaders-must-grab-the-opportunity-to-expand-and-reform-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220623IPR33715/it-s-time-eu-candidate-status-will-strengthen-ukraine-and-europe-metsola
https://www.consilium.europa.eu/media/57442/2022-06-2324-euco-conclusions-en.pdf


Премиерът Петър Фиала ще представи
приоритетите на Чешкото председателство на
Съвета на ЕС
 
В сряда сутринта евродепутатите ще обсъдят с
министър-председателя Петър Фиала програмата на
шестмесечното Чешко председателство на Съвета на
ЕС, което започва на 1 юли.
 
Мотото  на  Чешкото  председателство  на  Съвета  на  ЕС  е  "Европа  като  задача:
Преосмисляне, възстановяване, утвърждаване на властта", което припомня речта на
първия чешки президент Вацлав Хавел. В мотото се подчертава необходимостта от
"преоценка на настоящите подходи и предпоставки" в светлината на руската агресивна
война срещу Украйна.
 
Основните приоритети на Чешкото председателство са управлението на бежанската
криза  и  следвоенното  възстановяване  на  Украйна,  енергийната  сигурност,
отбранителните способности и сигурността в киберпространството, стратегическата
устойчивост  на  европейската  икономика  и  устойчивостта  на  демократичните
институции.
 
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и министър-председателят
Фиала ще дадат съвместна пресконференция в 12,15 ч. в сряда (българско време)
 
Дебат: сряда, 6 юли
 
Процедура: Изявления на Съвета и на Комисията, без резолюция
 
Пресконференция: Сряда, 6 юли
 
Допълнителна информация
Чешкото председателство на Съвета на ЕС
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https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/


"Това е Европа": Гръцкият министър-
председател Кириакос Мицотакис в Страсбург
 
Министър-председателят на Република Гърция ще
направи обръщение към членовете на ЕП относно
настоящите предизвикателства и бъдещето на ЕС във
вторник от 11.30 ч. (българско време).
 
Пленарната реч на г-н Мицотакис ще бъде последвана от серия изказвания на лидерите
на политическите групи. Това ще бъде петият дебат на тема "Това е Европа", който ще
се проведе в Европейския парламент, като в предишните му издания участие взеха
министър-председателят на Естония Кая Калас през март, министър-председателят на
Италия Марио Драги през май и министър-председателят на Ирландия Михал Мартини
и министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович съответно на първата и
втората пленарна сесия през юни.
 
Кириакос Мицотакис положи клетва като министър-председател на Република Гърция
на 8 юли 2019 г. Той е избран за първи път за депутат в гръцкия парламент през 2004 г.,
между юни 2013 г.  и  януари 2015 г.  е  министър на административната реформа и
електронното управление, а през януари 2016 г. е избран за председател на своята
партия (поемайки ролята на лидер на опозицията).
 
Дебат: вторник, 5 юли, 10:30 ч. (централноевропейско време)
 
Процедура: основен дебат
 
Допълнителна информация
Република Гърция, уебсайт на министър-председателя
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220304IPR24788/war-in-ukraine-meps-outline-their-vision-for-europe-s-future-security
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28222/italy-s-prime-minister-draghi-calls-for-faster-eu-integration-to-address-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28222/italy-s-prime-minister-draghi-calls-for-faster-eu-integration-to-address-crises
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32132/ireland-s-taoiseach-unilateral-action-on-ni-protocol-would-be-deeply-damaging
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220616IPR33218/andrej-plenkovic-grant-candidate-status-to-ukraine-and-bosnia-and-herzegovina
https://primeminister.gr/en/home


Парламентът ще даде зелена светлина за
присъединяването на Хърватия към еврото
 
В понеделник пленарната зала ще обсъди
присъединяването на Хърватия към еврозоната, което
се очаква да бъде одобрено във вторник.
 
В  проектодоклада,  който  евродепутатите  ще  обсъдят  и  гласуват,  се  одобрява
приемането на еврото от Хърватия на 1 януари 2023 г.  и се посочва, че "Хърватия
изпълнява  всички  критерии  за  приемане  на  еврото  в  резултат  на  амбициозни,
решителни, надеждни и устойчиви усилия на хърватското правителство и хърватския
народ".
 
За да се присъедини дадена държава към еврото, Европейският парламент трябва да
даде своето становище по препоръката на Комисията. След това тя се предава на
държавите членки, които вземат окончателното решение.
 
Процедурен код: 2022/0179(NLE)
 
Дебат: понеделник, 4 юли
 
Гласуване: вторник, 5 юли
 
Процедура: Консуптация
 
Допълнителна информация
Проект на резолюцията
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0179(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0187_EN.pdf


Връзки между екстремистките партии в ЕС и
Русия: пленарен дебат
 
В сряда евродепутатите ще обсъдят връзките на
руското правителство с европейските екстремистки,
популистични партии в контекста на войната в
Украйна.
 
Очаква се в дебата, който ще започне около 18.00 ч. (българско време), да участват
представители на Комисията и на Чешкото председателство на Съвета на ЕС.
 
Допълнителна информация
Проучване на ЕП относно десния екстремизъм в ЕС (20.05.2022)
Възходът на десния екстремизъм и расизма в Европа (в светлината на
неотдавнашните събития в Рим) (пленарен дебат, 20.10.2021 г.)
Мултимедийни материали
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/IPOL_STU(2021)700953
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-20-ITM-010_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-10-20-ITM-010_EN.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Разширяването на ЕС: Евродепутатите ще
направят преглед на събитията в Западните
Балкани
 
Евродепутатите ще оценят политическата ситуация в
три присъединяващи се страни: Босна и Херцеговина,
Косово и Сърбия.
 
Дебатът ще се проведе във вторник следобед, а гласуването ще се проведе в сряда.
 
Непосредствено след гласуването, докладчиците на Парламента за Сърбия и Косово
Владимир  Билчик(ЕНП,  Словакия)  и  Виола  фон  Крамон-Таубадел  (Зелени/ЕСА,
Германия) ще дадат съвместна пресконференция в Страсбург в 14.15 ч.  българско
време.
 
Държавните и правителствените ръководители от Европейския съюз и Западните
Балкани се срещнаха на 23 юни, преди последната среща на върха на ЕС в Брюксел, за
да  обсъдят  напредъка  в  интеграцията  на  ЕС  в  региона  и  предизвикателствата,
произтичащи от войната на Русия срещу Украйна. Повече информация за тази среща
можете да намерите тук.
 
Дебат: вторник, 5 юли
 
Гласуване: Сряда, 6 юли
 
Процедура: доклади по собствена инициатива
 
Пресконференция: Сряда, 6 април, 14.15 ч. българско време
 
 
 
Допълнителна информация
Проект на доклада
Мултимедиен материал
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2022/06/23/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en


Защита на психичното здраве в цифровото
работно пространство
 
Членовете на ЕП ще предложат мерки за
предотвратяване на стреса, свързан с използването на
технологиите и прекомерната свързаност, за да се
справят с проблемите на психичното здраве и 
 
да увеличат ползите от работата от дома.
 
Проектодокладът е изготвен от комисията по заетост на ЕП (EMPL) и ще бъде обсъден
и подложен на гласуване във вторник. В него се изтъкват предимствата на работата от
вкъщи, като например по-голямата гъвкавост и автономност, и се предупреждава за
значителните рискове за здравето, породени от свръхсвързаността, размиването на
границите между работата и личния живот, по-високата интензивност на работата или
стресa свързан с използването на технологии.
 
Членовете  на  ЕП  ще  призоват  Комисията  да  предложи  директива  за  минимални
стандарти и условия за защита на психичното здраве на работещите в цифрова среда.
През януари 2021 г. Парламентът вече поиска нови правила на ЕС, които да гарантират,
че работниците получават "правото да се изключват" от работа, без да се сблъскват с
негативни последици.
 
* * *
 
Процедурен код: 2021/2098(INI)
 
Дебат: вторник, 5 юли
 
Гласуване: вторник, 5 юли
 
Процедура: Доклад по собствена инициатива
 
Допълнителна информация
Проект на доклада
Прессъобщение след гласуването в парламентарна комисия (14.06.2022)
Резолюция на ЕП относно правото на откъсване от работната среда (21.01.2021)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0184_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210114IPR95618/right-to-disconnect-should-be-an-eu-wide-fundamental-right-meps-say
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2098(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0184_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32834/protecting-mental-health-in-the-digital-workspace
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_EN.html

