
 

Информационен бюлетин за пленарната сесия
26 март 2020 г., Брюксел 
 
Как работи пленарната сесия по време на COVID-19 
Парламентът упражнява основните си дейности чрез извънредни процедури за
гласуване от разстояние, за да одобри спешни мерки на ЕС в борбата с
пандемията.
 
 
COVID-19: Парламентът ще обсъди начините за засилване
отговора на ЕС   
Координирането на отговора на ЕС в отговор на разпространението на COVID-
19 е в центъра на дебата със Съвета и Комисията. 
 
 
ЕП подрепя предложението за спиране на празните полети
причинени от пандемията от COVID-19 
Парламентът ще обсъди и гласува временното суспендиране на правилата на
ЕС свързани с летищните слотове, с цел намаляване на празните полети
причинени от кризата с COVID-19. 
 
 
Парламентът ще приеме мерките за Инвестиционна инициатива
в отговор на коронавируса 
Очаква се евродепутатите да дадат зелена светлина за насочването на 37
милиарда евро финансиране от ЕС в подкрепа на гражданите, регионите и
държавите за борбата с пандемията от COVID-19. 
 
 
Държавите членки ще получат достъп до фонд „Солидарност“
при кризи в областта на общественото здраве  
Очаква се ЕП да одобри разширяването на обхвата на фонд „Солидарност“ на
ЕС, с оглед използването му  при извънредни ситуации свързани с
общественото здраве. 
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/bg/agenda/briefing/2020-04-01
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Информационен бюлетин за пленарната сесия - 26 март
2020 г., Брюксел 
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Проект за програма
Гледайте заседанието на живо
Пресконференции и други събития
Сайт на ЕП за аудиовизуални материали
EP Newshub
Подкаст относно пленарната сесия

Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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Как работи пленарната сесия по време на
COVID-19
 
Парламентът упражнява основните си дейности чрез
извънредни процедури за гласуване от разстояние, за
да одобри спешни мерки на ЕС в борбата с пандемията.
 
Парламентът е приел мерки членовете на ЕП да участват в пленарната сесия и от
разстояние.
 
Политическите  лидери  на  Парламента  се  съгласиха  да  разрешат  временна
алтернативна  процедура  за  гласуване  от  разстояние  по  електронната  поща  за
пленарната  сесия  на  26  март.
 
Всички  предпазни  мерки  за  ограничаване  на  разпространението  на  COVID-19  се
запазват, за да могат членовете и служителите да гарантират правилното изпълнение
на законодателните, бюджетните и контролните функции на Европейския парламент.
 
График на гласуването
 
В 11:00 ч. бъларско време председателят на ЕП Давид Сасоли ще открие сесията в
пленарната зала в Брюксел. Евродепутатите ще получат бюлетината за гласуването по
електронната поща по „неотложната процедура“ предвидена в член 163 от Правилника
за дейността на ЕП.
 
В 13.30 ч.  бъларско време председателят ще обяви резултата от  гласуванията по
„неотложната процедура“ и ще определи крайните срокове за внасяне на изменения
(15:00 ч.) и за разделни и отделни гласувания (17:00 ч.).
 
В 18.30 ч. българско време председателят ще открие гласуването на измененията и
евродепутатите ще получат съответните бюлетини.
 
В 21.00 ч. българско време председателят ще обяви резултатите от гласуванията по
измененията и ще отвори окончателните гласуването, и евродепутатите ще получат
съответните бюлетини.
 
В 23.30 ч. българско време председателят ще обяви резултатите от окончателните
гласувания.
 
Прочетете повече в специалните въпроси и отговори (достъпни на 26.03.)
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Въпроси и отговори относно пленарната сесия от разстояние (EN) (26.03.2020)
Брифинг преди началото на пленарната сесия
Предаване на живо на пленарната сесия

Delphine COLARD
Acting Head of Spokesperson’s Unit and Deputy spokesperson

(+32) 2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881  64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu

Michaela FINDEIS
Press Officer / Editorial Coordinator

(+32) 2 28 31141 (BXL)
(+33) 3 881 73603 (STR)
(+32) 498 98 33 32
michaela.findeis@europarl.europa.eu
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COVID-19: Парламентът ще обсъди начините
за засилване отговора на ЕС  
 
Координирането на отговора на ЕС в отговор на
разпространението на COVID-19 е в центъра на дебата
със Съвета и Комисията. 
 
На  пленарното  заседание  с  начало  11.30  ч.  българско  време,  Съветът  на  ЕС  и
Комисията ще представят и обсъдят с евродепутатите мерките, които ЕС предприема,
за да отговори ефективно и координирано на разспространението на COVID-19.
 
Предложените досега мерки включват незабвавна финансова помощ за нуждаещите се
страни,  секторна  помощ  за  индустрии  застрашени  от  срив,  както  и  логистична  и
материална помощ за предоставяне на необходимото медицинско и друго оборудване
до местата, където то е необходимо.
 
Бързи факти 
 
Европейската комисия предложи редица мерки за помощ на хората и предприятията за
справяне с  кризата по координиран начин.  Мерките трябва да бъдат одобрени от
държавите членки в Съвета, както и от Европейския парламент, преди да могат да
влязат в сила. Парламентът ускори процеса на одобряване и прие временни правила за
гласуване от разстояние, които да позволят приемането на спешните мерки.
 
Допълнителна информаци 
 
Процедурен код: 2020/2610 (RSP)
 
Процедура: изявление на Съвета и Комисията последвани от дебат
 
Допълнителна информация
Прессъобщение (ЕК): COVID-19: Комисията представя европейски координирани мерки
за противодействие на икономическите последици от коронавируса (13.03.2020)
Страница на ЕК относно мерките във връзка с коронавирусаhttps://ec.europa.eu/info/live-
work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
Процедурно досие
Страница на ЕП: Отговорът на ЕС срещу коронавируса
Прочване на ЕП: Реакция на Европейския съюз срещу заплахата от коронавируса
(24.03.2020)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2610(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://epthinktank.eu/2020/03/24/european-union-response-to-coronavirus-threat/
https://epthinktank.eu/2020/03/24/european-union-response-to-coronavirus-threat/


ЕП подрепя предложението за спиране на
празните полети причинени от пандемията от
COVID-19
 
Парламентът ще обсъди и гласува временното
суспендиране на правилата на ЕС свързани с
летищните слотове, с цел намаляване на празните
полети причинени от кризата с COVID-19. 
 
Правилата на летищата задължават въздушните превозвачи да използват поне 80% от
своите летищни слотове за излитане и кацане, за да ги запазят през съответния период
на следващата година (който започва през октомври 2020 г.).  Това принуди много
въздухоплавателни превозвачи да оперират празни полети от края на януари, когато
вирусът започна да се разпространява в целия свят.
 
Така наречените „призрачни полети“ имат висока екологична и икономическа цена,
поради което Парламентът пое ангажимент да прекрати тази практика възможно най-
скоро. По-малко от две седмици след като Комисията представи предложението си,
Парламентът ще гласува временното освобождаване на въздушните превозвачи от така
нареченото  правило  „използваш  или  губиш“.  Това  правило  е  било  временно
суспендирано в редица случаи в миналото, например вследствие на икономическата
криза и нейното въздейстие върху въздушните превозвачи.
 
С  оглед  бързото  приемане  на  временната  промяна  на  правилата,  комисията  по
транспорт на ЕП поиска използването на „неотложната процедура“ по член 163 от
правилника  на  дейснотта  на  ЕП,  за  да  може  предложението  да  бъде  директно
гласувано  в  пленарна  зала.  На  20  март  Съветът  прие  своята  позиция  относно
изменението на правилата за премахване на правилото „използваш или губиш“ до 24
октомври 2020 г. (Комисията предложи 30 юни 2020 г.).
 
Допълнителна информация
 
Процедурен код: 2020/0042(COD)
 
Процедура: Обикновена законодателна процедура (неотложната процедура)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_BG.html
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Прессъобщение: Комисията на ЕП по транспорт се ангажира да спре празните полети
поради COVID-19
Проучване на ЕП: „суспендиране на правилата на ЕС относно разпределението на
слотовете на летището“
Общи правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността
Прессъобщение на Съвета: COVID-19 Съветът приема позицията си за подпомагане на
авиокомпаниите, като суспендира изискванията за слотове
Прессъобщение на Комисията: COVID-19: Комисията представя европейски
координирани мерки за противодействие на икономическите последици от
коронавируса
Процедурно досие
Свободен достъп до снимки и аудиовизуални въпроси

Inga HÖGLUND
(+32) 2 28 32 282 (BXL)
inga.hoglund@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200313IPR74902/transport-committee-pledges-to-stop-empty-flights-due-to-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200313IPR74902/transport-committee-pledges-to-stop-empty-flights-due-to-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:1993:014:TOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/20/covid-19-council-agrees-its-position-on-helping-airlines-by-suspending-slot-requirements/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/20/covid-19-council-agrees-its-position-on-helping-airlines-by-suspending-slot-requirements/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0042(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Парламентът ще приеме мерките за
Инвестиционна инициатива в отговор на
коронавируса
 
Очаква се евродепутатите да дадат зелена светлина за
насочването на 37 милиарда евро финансиране от ЕС в
подкрепа на гражданите, регионите и държавите за
борбата с пандемията от COVID-19. 
 
Миналата седмица комисиите на ЕП по регионално развитие и по рибно стопанство
поискаха  ЕП  да  гласува  директно  в  пленарна  зала  мерките  за  Инвестиционна
инициатива в отговор на коронавируса, съгласно „неотложната процедура“ (определена
в член 163 от Правилника за дейността на ЕП).
 
Тези мерки, предложени от Комисията, имат за цел да насочат възможно най-бързо 37
милиарда евро от наличните фондове на ЕС за гражданите, регионите и държавите,
които са най-силно засегнати от пандемията от коронавируса. Тези фондове ще бъдат
насочени към здравните системи, малките и средни предприятия, пазарите на труда и
други уязвими сектори от икономиите на държавите членки на ЕС.
 
Бързи факти 
 
Законодателно  предложение  за  изменение  на  регламента  за  общоприложимите
разпоредби,  регламентите  за  Европейския  фонд  за  регионално  развитие  и
Европейския  фонд  за  морско  дело  и  рибарство,  беше  публикувано  на  13  март.
 
Комисията  предложи  да  насочи  37  милиарда  евро  в  рамките  на  политиката  на
сближаване за борба с кризата с корнавируса, като се откаже от задължението си тази
година да поиска връщане на предварителното финансиране за структурните фондове.
Това възлиза на около 8 милиарда евро от бюджета на ЕС, които държавите членки ще
могат да използват за допълване на 29 милиарда евро структурно финансиране в целия
ЕС. Тук можете да намерите ориентировъчна разбивка по обем на инвестициите по
държави членки.
 
Допълнителна информяция: 
 
Процедурен код 2020/0043(COD)
 
Процедура: Обикновена законодателна процедура (неотложната процедура)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_BG.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_458


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Прессъобщение: Коронавирус: спешен отговор за защита на гражданите, регионите и
държавите (17.03.2020)
Парламентът се мобилизира да насочи средства от ЕС към засегнатите от пандемията
от коронавирус региони
COVID-19: Разглеждане на социално-икономическите последици върху секторите на
рибарството и аквакултурата(19.03.2020)
Предложение за регламент в отговор на епидемичния взрив на COVID-19
[Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса]
Процедурно досие
Европейски координирани мерки в отговор на коронавируса: Въпроси и отговори
Проучване на ЕП: Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса
Снимки и аудивизуални материали

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200317IPR75112/koronavirus-speshen-otghovor-za-zashchita-na-ghrazhdanite-reghionite-i-drzhavite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200317IPR75112/koronavirus-speshen-otghovor-za-zashchita-na-ghrazhdanite-reghionite-i-drzhavite
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200313IPR74903/nasochvane-na-sredstva-ot-es-km-zaseghnatite-ot-pandemiiata-ot-koronavirus-reghioni
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200313IPR74903/nasochvane-na-sredstva-ot-es-km-zaseghnatite-ot-pandemiiata-ot-koronavirus-reghioni
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0113
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0043(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_458
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649346
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


•

•

•

Държавите членки ще получат достъп до
фонд „Солидарност“ при кризи в областта на
общественото здраве 
 
Очаква се ЕП да одобри разширяването на обхвата на
фонд „Солидарност“ на ЕС, с оглед използването му
при извънредни ситуации свързани с общественото
здраве. 
 
Това ще осигури до 800 милиона евро на европейските страни през 2020 г.
 
Като  част  от  съвместния  координиран  отговор  на  ЕС  по  отношение  на
разпространението  на  COVID-19,  Комисията  предложи  кризите  в  областта  на
общественото здравеопазване да се включат към извънредните ситуации, които Фонд
„Солидарност“ на ЕС (EUSF) финансира.
 
Промените позволяват:
 

равнището на  авансовите  плащания за  всички видове бедствия да  бъде
повишено до 25% от очаквания принос на фонд „Солидарност“, ограничен до
максимум 100 милиона евро; 
общото равнище на бюджетните кредити за авансовите плащания на фонд
„Солидарност“ в годишния бюджет да бъде увеличено от 50 милиона на 100
милиона евро; 
допустимите операции да бъдат разширени, така че да включват подкрепа
при  сериозна  извънредна  ситуация,  свързана  с  общественото  здраве,
включително  медицинска  помощ,  както  и  мерки  за  предотвратяване,
наблюдение  или  контрол  на  разпространението  на  болестите.
 

Бързи факти
 
Понастоящем фонд „Солидарност“  на  ЕС помага на държавите членки и  страните
преговарящи за  присъединяването  си  към  ЕС,  в  ситуация  на  природни  бедствия,
включително  наводнения,  горски  пожари,  земетресения,  бури  и  суша.  Фондът  е
създаден като реакция на тежките наводнения в Централна Европа през лятото на
2002  г.  Оттогава  той  е  бил  използван  за  80  бедствия  при  редица  различни
катастрофални  събития.  Досега  24  европейски  държави  са  получили  подрепа  на
стойност  от  над  5  милиарда  евро.
 
Доплнителна информация
 
Процедурен код: 2020/0044(COD)
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https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/solidarity-fund/


Процедура: Обикновена законодателна процедура (неотложната процедура)
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Парламентът се мобилизира да насочи средства от ЕС към засегнатите от пандемията
от коронавирус региони(13.03.2020)
Предложение на Комисията за регламент за изменение на фонд „Солидарност“ на ЕС
Процедурно досие
Европейски координирани мерки в отговор на коронавируса: Въпроси и отговори
Проучване на ЕП: Финансова помощ за страни, сериозно засегнати от  извънредна
ситуация, свързана с областта на общественото здраве
Снимки и аудивизуални материали

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200313IPR74903/nasochvane-na-sredstva-ot-es-km-zaseghnatite-ot-pandemiiata-ot-koronavirus-reghioni
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200313IPR74903/nasochvane-na-sredstva-ot-es-km-zaseghnatite-ot-pandemiiata-ot-koronavirus-reghioni
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0114
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0044(COD)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_458
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk

