
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
29-30 март 2023 г.
 
Разлика в заплащането между мъжете и жените: нови мерки за
прозрачност  
В четвъртък евродепутатите ще обсъдят и гласуват ново законодателство,
изискващо от дружествата в ЕС да разкриват информация, която да улеснява
служителите при сравняването на заплатите.
 
 
Евродепутатите ще одобрят обновените правила на ЕС за
безопасност на продуктите 
Актуализираният закон има за цел да гарантира, че продуктите в ЕС,
независимо дали се продават онлайн или в традиционните магазини, отговарят
на най-високите изисквания за безопасност.
 
 
Дебат относно резултатите от срещата на върха на ЕС на 23-24
март с Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен 
В сряда членовете на ЕП ще обсъдят резултатите от пролетната среща на
върха на ЕС с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и
председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.
 
 
Върховенството на закона в ЕС: оценка на годишния доклад на
Комисията за 2022 г. 
Членовете на ЕП ще гласуват резолюция, в която се прави преглед на
последната оценка на Комисията за върховенството на закона и се посочват
конкретни проблеми в няколко държави членки на ЕС.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2023-03-29
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http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2023-03-29


Обратна връзка 
 
 

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)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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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


Разлика в заплащането между мъжете и
жените: нови мерки за прозрачност 
 
В четвъртък евродепутатите ще обсъдят и гласуват
ново законодателство, изискващо от дружествата в ЕС
да разкриват информация, която да улеснява
служителите при сравняването на заплатите.
 
За да се преодолее разликата в заплащането на жените и мъжете, която възлиза на
около 13%, макар и със значителни разлики между държавите членки, новите правила -
договорени със Съвета през декември 2022 г. - ще изискват структурите на заплащане
да се основават на неутрални по отношение на пола критерии и да включват неутрални
по отношение на пола системи за оценка и класификация на длъжностите. Обявите за
свободни  работни  места  и  наименованията  на  длъжностите  ще  трябва  да  бъдат
неутрални по отношение на пола, а процесите на набиране на персонал да се водят по
недискриминационен начин.
 
Ако  отчитането  на  възнагражденията  покаже,  че  в  дадено  предприятие  има
разлика в заплащането на жените и мъжете от поне 5 %, работодателите ще трябва
да  извършат  съвместна  оценка  на  заплащането  в  сътрудничество  с
представителите  на  работниците.  Държавите  членки  ще  трябва  да  въведат
възпиращи санкции, като например глоби, за работодателите, които нарушават
правилата. Работник, който е претърпял щети в резултат на нарушение, ще има
право  да  поиска  обезщетение.  За  първи  път  в  обхвата  на  новите  правила  са
включени  междусекторната  дискриминация  и  правата  на  небинарните  лица.
 
Процедурен код: 2021/0050 (COD)
 
Дебат: четвъртък, 30 март
 
Гласуване: четвъртък, 30 март
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
 
Пресконференция: Четвъртък, 30 март, 13:00 ч. (българско време) 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0050(COD)&l=en


Допълнителна информация
Проект на доклад относно предложението за директива за прозрачност на заплатите
Прессъобщение след споразумението между преговарящите от Парламента и Съвета
(15.12.2022 г.)
Законодателен влак
Проучване на ЕП Равно заплащане за равен труд между мъжете и жените (май 2022 г.)
Мултимедиен сайт на ЕП
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0056_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-binding-pay-transparency-measures
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698934
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Евродепутатите ще одобрят обновените
правила на ЕС за безопасност на продуктите
 
Актуализираният закон има за цел да гарантира, че
продуктите в ЕС, независимо дали се продават онлайн
или в традиционните магазини, отговарят на най-
високите изисквания за безопасност.
 
В четвъртък евродепутатите ще приемат преработени правила за  безопасност  на
нехранителните потребителски продукти. Новият регламент има за цел да приведе
съществуващата Директива за  обща безопасност  на  продуктите  в  съответствие с
последните развития в областта на цифровизацията и рязкото увеличаване на онлайн
пазаруването.
 
Органите  за  надзор  на  пазара  ще  разполагат  с  по-големи  правомощия,  а  онлайн
пазарите ще трябва да спазват нови задължения. Продуктите могат да се продават на
единния пазар само ако има икономически оператор (като производител, вносител,
дистрибутор), установен в ЕС, който е отговорен за тяхната безопасност. Ако даден
продукт  трябва  да  бъде  изтеглен  от  пазара,  потребителите  трябва  да  бъдат
информирани директно и да им се предложи поправка, замяна или възстановяване на
сумата. Гарантирана е и възможността за завеждане на колективни искове.
 
Контекст
 
Предвижда се новите правила да спестят на потребителите в ЕС около 1 милиард евро
през първата година и приблизително 5,5 милиарда евро през следващото десетилетие.
Чрез намаляване на броя на опасните продукти на пазара, новите мерки следва да
намалят вредите, причинени на потребителите в ЕС поради предотвратими, свързани с
продукти злополуки (оценявани днес  на  11,5  млрд.  евро  годишно)  и  разходите за
здравеопазване (оценявани на  6,7  млрд.  евро  годишно).
 
Процедурен код: 2021/0170 (COD) 
 
Дебат: сряда, 29 март
 
Гласуване: четвъртък, 30 март
 
Процедура: обикновена законодателна процедура
 
Допълнителна информация
Процедурно досие
Брифинг на ЕП: Общ регламент за безопасност на продуктите
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221128IPR58018/deal-on-eu-rules-to-better-protect-online-shoppers-and-vulnerable-consumers
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0170(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698028


Дебат относно резултатите от срещата на
върха на ЕС на 23-24 март с Шарл Мишел и
Урсула фон дер Лайен
 
В сряда членовете на ЕП ще обсъдят резултатите от
пролетната среща на върха на ЕС с председателя на
Европейския съвет Шарл Мишел и председателя на
Комисията Урсула фон дер Лайен.
 
По време на  срещата  на  върха  държавните  и  правителствените  ръководители  се
съсредоточиха върху войната на Русия срещу Украйна и продължаващата подкрепа на
ЕС за страната, конкурентоспособността, единния пазар, начините за стимулиране на
икономиката на ЕС, търговията, миграцията и въпросите, свързани с енергетиката.
 
По  време на  дебата  с  председателите  Мишел и  фон дер  Лайен  на  15  март  преди
срещата на върха, членовете на ЕП подчертаха спешната необходимост ЕС да стане по-
конкурентоспособен, да се увеличат инвестициите, да се намали бюрокрацията и да се
стимулират европейските капиталови пазари и иновациите - в областта на чистите
технологии и не само. Членовете на ЕП също така призоваха Съвета да предприеме
стъпки за справяне с общоевропейските предизвикателства, свързани с миграцията,
като гарантира, че всички държави членки поемат своя справедлив дял от мигрантите
и търсещите убежище, и като се бори с трафика на хора и каналджийството, които
водят до трагедии.
 
Дебат: сряда, 29 март
 
Процедура: Изявления на Съвета и на Комисията
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230310IPR77229/meps-demand-the-eu-boosts-clean-tech-industry-and-fights-human-trafficking


Върховенството на закона в ЕС: оценка на
годишния доклад на Комисията за 2022 г.
 
Членовете на ЕП ще гласуват резолюция, в която се
прави преглед на последната оценка на Комисията за
върховенството на закона и се посочват конкретни
проблеми в няколко държави членки на ЕС.
 
В четвъртък, след обмен на мнения с Комисията, пленарната зала ще гласува проекта
на резолюция, изготвен от Комисията по граждански свободи относно годишния доклад
на Комисията за върховенството на закона за 2022 г.
 
Текстът приветства подобренията в методологията и цялостния подход на Комисията
за измерване на състоянието на демокрацията и зачитането на основополагащите
ценности на ЕС в целия Европейски съюз, в съответствие с предишните призиви на
Парламента.  Евродепутатите  обаче  повтарят,  че  обхватът  на  доклада  следва  да
покрива целия спектър от ценности на ЕС, и посочват постоянните проблеми в много
области,  както  и  тревожните  тенденции  по  отношение  на  свободата  на  печата,
безопасността на журналистите и медийния плурализъм в различните държави от ЕС.
 
Процедурно досие: 2022/2898(RSP)
 
Дебат и гласуване: Четвъртък, 30 март 
 
Процедура: Изявление на Комисията, с резолюция
 
Допълнителна информация
Проект за резолюция
Върховенството на закона: докладването на Комисията се е подобрило, но ценностите
в ЕС все още се влошават (06.02.2023 г.)
Проучване на ЕП - "Годишни доклади на Европейската комисия за върховенството на
закона: Нов инструмент за мониторинг" (25.01.2022 г.)
Проблеми, свързани с върховенството на закона в държавите членки: как ЕС може да
действа (инфографика)
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220517IPR29939/rule-of-law-meps-critical-of-commission-s-annual-report-suggest-improvements
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=bg
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2898(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2023-0189_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72107/rule-of-law-commission-s-reporting-improved-eu-values-still-deteriorating
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230206IPR72107/rule-of-law-commission-s-reporting-improved-eu-values-still-deteriorating
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698891
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)698891
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/narusheniia-na-obshchite-tsennosti-kak-mozhe-da-reaghira-es-infoghrafika
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/narusheniia-na-obshchite-tsennosti-kak-mozhe-da-reaghira-es-infoghrafika

