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Повече хора дадоха своя глас на европейските избори от 23 до 26 май. Сега
трябва да се сформират групите в ЕП и
да се вземе решение за председателя на
Комисията.
На изборите участваха над 50% от гласоподавателите в ЕС, най-високото ниво
на избирателна активност от 20 години.
За пръв път от началото на прякото избиране на депутати в ЕП през 1979 г. избирателната активност нараства.
В 21 страни от ЕС делът на гласувалите
се повиши, а в седем ръстът беше с над
10 процентни пункта. Най-много нарасна избирателната активност в Полша и
Испания - с над 20 процентни пункта.
За момента резултатите от европейските избори не са окончателни, тъй като не
всички страни са приключили с преброяването на гласовете. Все пак, прогнозите предвиждат разпределение в новия
Европейски парламент, както е на фигурата по-долу,
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Новоизбраните депутати трябва да вземат решение в предстоящите седмици
към коя политическа група в Европейския парламент да се присъединят или
дали искат да сформират нова група.
Групите в ЕП се състоят от членове от
различни страни със сходни политически виждания. Те упражняват влияние върху работата на Парламента и се
ползват от определени предимства, например при разпределянето на времето
за изказвания в пленарна зала. В същото време групите трябва да отговарят на
някои изисквания, в това число да имат
поне 25 депутати от най-малко 7 страни
от ЕС.
Европейските политически партии
предложиха кандидати за поста на
председател на Комисията преди изборите на 23-26 май. Намерението е водещият кандидат, номиниран от Съвета и
събрал мнозинство от гласовете в Парламента, да бъде избран за председател
на Европейската комисия с гласуване на
евродепутатите.
Тази система бе използвана за пръв път
през 2014 г. при избирането на настоящия председател на Комисията Жан-Клод
Юнкер.
Въз основа на изборните резултати
водещите кандидати ще се опитат да
сформират мнозинство в Парламента в
подкрепа на своята кандидатура. Междувременно ръководителите на страните в ЕС ще се срещнат на 28 май в
Брюксел, за да обсъдят резултатите от
изборите и да започнат процеса по номиниране на председател на Комисията.
Съветът възнамерява да направи номи-
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нации за този и други ръководни постове в ЕС ва институцията в отношенията с други оргапрез юни.
ни. Председателят може да прехвърли част от
функциите си на 14-те заместник-председатеИзточник: Европейси парламент
ли, които също ще бъдат избрани по време на
първата пленарна сесия.
Как ще бъде избран следващият
Мандатът на председателя е два години и попредседател на Европейския парламент ловина. Даден депутат може да бъде избиран
на поста повече от веднъж.
Първата пленарна сесия на новоизбрания
Парламент в началото на юли ще започне с из- Източник: Европейски праламент
бора на председател на ЕП.
Кандидатите за поста могат да бъдат номиОкончателното приемане на нови
нирани от политическа група или от група от
правила за пластмасовите изделия за
поне 38 евродепутати. Предвиждат се до четиеднократна употреба
ри гласувания, като при последното остават да
се състезават двамата кандидати с най-много
гласове при третото гласуване. За да получи Съветът на Европейския съюз прие амбиципоста, даден кандидат се нуждае от мнозин- озните мерки, предложени от Комисията за
ство от подадените гласове, като невалидните борба с морските отпадъци, произхождащи
от 10-те пластмасови продукта за еднократна
и празните бюлетини не се броят.
употреба, които най-често се срещат по европейските плажове, както и изоставени риболовни уреди и разградими при окисляване
пластмаси.
Правилата за пластмасовите изделия за еднократна употреба и риболовните уреди предвиждат да се прилагат различни мерки по отношение на различните продукти и поставят
ЕС начело на глобалната борба с морските отпадъци. Когато има леснодостъпни алтернативи на приемливи цени, пластмасовите изделия
за еднократна употреба — например прибори
за хранене, чинии или сламки — ще бъдат елиминирани от пазара. За други продукти целта
е да се ограничи тяхната употреба чрез намаляване на потреблението им на национално
равнище, да се въведат изисквания за проектирането и етикетирането, както и задължения производителите да управляват отпадъците и да почистват околната среда.
Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „В европейското общество нараства осъзнаването на
Председателят на Парламента направлява не- спешната необходимост да направим всичко,
говата дейност, отговаря за реда и представля- за да спрем замърсяването на нашите океани с
пластмасови отпадъци.
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ности за европейските предприятия, като увеличат конкурентоспособността им, растежа и
създаването на работни места. След като новите правила бъдат въведени, те ще ни позволят не само да се борим със замърсяването
с пластмасови отпадъци, но и да превърнем
Европейския съюз в световен лидер в една поустойчива политика в областта на пластмасите, като по този начин ще дадем тласък на кръговата ни икономика.“
Европейският съюз реагира на този ясен призив на гражданите ни. Предприехме амбициозни стъпки и въведохме конкретни мерки,
за да намалим използването на пластмасови
изделия за еднократна употреба. Приетите
днес нови правила ще ни помогнат да защитим здравето на хората и да опазим природната ни среда, като същевременно насърчаваме
поустойчиво производство и потребление.
Всички ние можем да се гордеем, че Европа
определя нови и амбициозни стандарти и по
този начин проправя пътя за останалата част
на света“.
Заместник-председателят Юрки Катайнен,
който отговаря за работните места, растежа,
инвестициите и конкурентоспособността, допълни: „В една модерна икономика трябва да
намалим количеството на пластмасовите отпадъци и да гарантираме, че по-голямата част
от използваните пластмаси се рециклира.

По този повод комисарят по въпросите на
околната среда, морското дело и рибарството
Кармену Вела заключи: „ Пластмасовите сламки или вилици са малки предмети, но могат да
причинят големи и дълготрайни вреди. Законодателството по отношение на пластмасите
за еднократна употреба се отнася за 70 % от
морските отпадъци и с него следва да се избегнат щети за околната среда, които в противен случай биха стрували 22 милиарда евро до
2030 г. ЕС бързо и ефективно постигна законодателен акт по предложение, представено от
Комисията само преди една година. Като цяло
това показва на какво е способно европейското законодателство — то отговаря на исканията на обществеността, е от полза за планетата
и нейните жители и действително е най-прогресивно в света.“

Новите правила са пропорционални и така
приспособени, че да се постигнат възможно
най-добри резултати. Това означава, че за разПо-иновативни и по-устойчиви начини на личните продукти ще се прилагат различни
производство ще предоставят нови възмож- мерки. С новите правила ще се въведат:
3
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забрана на определени пластмасови
продукти за еднократна употреба, за които
съществуват алтернативи на пазара, а именно: клечки за уши, прибори за хранене, чинии,
сламки, бъркалки и пръчки за балони, както и
чаши, съдове за храни и напитки, изработени
от експандиран полистирен, и всички изделия
от разградими при окисляване пластмаси;
мерки за намаляване на потреблението
на съдове за храни и чаши за напитки, изработени от пластмаси, и специалното обозначаване и етикетиране на определени продукти;
схеми за разширена отговорност на
производителя, с които да се покриват разходите по почистване на отпадъците за продукти като филтри за тютюн и риболовни уреди;
целта за 90 % разделно събиране на
пластмасови бутилки до 2029 г. (до 2025 г. —
77 %) и изисквания за проектирането на продуктите, според които капачките трябва да са
прикрепени към бутилките; както и целта от
2025 г. нататък в бутилките от РЕТ да има дял
от 25 % рециклирана пластмаса и от 2030 г. нататък — във всички пластмасови бутилки дял
от 30 % рециклирана пластмаса.

След днешното решение на Съвета актът ще
бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Директивата ще влезе в сила
20 дни след публикуването. Държавите членки
ще разполагат с две години, за да транспонират
законодателството в националното си право.
За определени мерки директивата предвижда
различни срокове за транспониране:
Забраните и задълженията за обозна4
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чаване трябва да се прилагат две години след
влизането в сила.
5 години след влизането в сила на директивата капачките и капаците на всички
съдове за напитки с вместимост до три литра
трябва да бъдат прикрепени към тях.
А допълнителните задължения в рамките на разширената отговорност на производителя трябва да се изпълняват в периода
между януари 2023 г. и 31 декември 2024 г., в
зависимост от продукта.

Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба е съществен елемент от
Плана за действие за кръговата икономика на
Комисията „Юнкер“ и част от стратегията на
ЕС за пластмасите — най-широкообхватната
стратегия в света, при която се приема подход, основан на жизнения цикъл в зависимост
от специфичните материали, за да се разреши проблемът с разточителната употреба на
пластмаси и с вредните пластмасови отпадъци и да се подкрепи визията за интелигентен,
иновативен и устойчив сектор на пластмасите.
Директивата следва подход, подобен на използвания при успешната Директива за пластмасовите торбички от 2015 г., която бързо доведе до промяна в навиците на потребителите.
Изпълнението на новите мерки ще донесе както екологични, така и икономически ползи,
като например:
предотвратяване на емисии от 3,4 млн.
тона CO2 еквивалент;
предотвратяване на щети върху околната среда за 22 млрд. евро до 2030 г.;
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спестяване на разходи за потребители- ха данни относно мерките за подобряване на
те от около 6,5 млрд. евро.
контрола над рекламното позициониране. Въпреки това е необходимо да се направи повече
Източник: Европейски праламент
за укрепване на неприкосновеността на техните услуги, включително рекламните услуги.
Комисията признава усилията на
Освен това предоставените данни все още не
платформите, полагани в навечерието са достатъчно подробни, за да позволят нена изборите за Европейски парламент зависима и точна оценка на начина, по който
политиките на платформите действително са
Европейската комисия публикува докладите и допринесли за намаляване на разпространеанализите за напредъка, постигнат през април нието на дезинформация в ЕС.
2019 г. от Facebook, Google и Twitter за борба
с дезинформацията.Трите онлайн платформи,
подписали Кодекса за поведение във връзка с
дезинформацията, поеха ангажимент да докладват ежемесечно предприетите мерки в навечерието на изборите за Европейски парламент през май 2019 г.
В съвместно изявление заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, комисарят по въпросите
на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова,
комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, И трите подписали Кодекса платформи вече
Джулиан Кинг и комисарят по въпросите на създадоха обществено достъпни библиотеки с
цифровата икономика и цифровото общество политическа реклама и предоставиха възможМария Габриел заявиха:
ност за търсене чрез приложно-програмни
„Признаваме продължаващия напредък, по- интерфейси (API), което представлява явно
стигнат от Facebook, Google и Twitter по изпъл- подобрение. За съжаление Twitter и Google не
нението на ангажиментите им за увеличаване бяха в състояние да разработят и приложат
на прозрачността и защитата на неприкосно- политики за идентифициране и публично оповеността на предстоящите избори.
вестяване на тематично ориентирани реклами, които по време на избори могат да бъдат
обект на водещи до разединение обществени
разисквания, поради което по отношение на
тях може да бъде разпространявана дезинформация.
Гледайки в перспектива след европейските избори, всички подписали Кодекса страни понастоящем трябва да увеличат усилията си за
разширяване на сътрудничеството с проверителите на факти във всички държави членки,
Приветстваме строгите мерки, които трите както и за предоставяне на повече възможносплатформи са предприели срещу манипула- ти на потребителите и на научноизследователтивно поведение, включително координирани ската общност.
дейности по дезинформация, при използване
на техните услуги. Те също така предостави-
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насърчаваме още по-широкото разпространение на Кодекса сред онлайн платформите,
както и сред рекламодателите и операторите
на рекламната мрежа, така че да може той да
достигне пълния си потенциал.“

По-специално онлайн платформите трябва да
приложат на практика своя по-широк набор
от ангажименти, поети по силата на Кодекса
за поведение, а именно чрез съвместна работа с традиционните медии, за да се разработят
показатели за прозрачност и надеждност на
източниците на информация, така че потребителите да разполагат с достатъчни възможности за избор на относима и проверена информация.

Ние също така призоваваме платформите за
по-тясно сътрудничество с научноизследователската общност за идентифициране и достъп
до съответните бази данни, което би предоставило възможност за по-добро разкриване
и анализ на кампаниите за дезинформация,
стриктно проследяване на изпълнението и
въздействието на Кодекса и независим надзор
на функционирането на алгоритмите, в полза
на всички граждани.
Накрая, след изявленията на Microsoft, че той
възнамерява също така да подпише Кодекса,
6

Основни резултати от докладите:
•
Google докладва допълнителни мерки,
предприети за подобряване на контрола над
рекламното позициониране в ЕС, включително разбивка по държави членки. Той подчерта
предоставянето на разположение на Доклада
за прозрачността на политическите реклами в
ЕС и на библиотеката си с реклами, снабдена
с възможност за търсене, включително възможността за използване на приложно-програмния интерфейс BigQuery на Google Cloud
за извършване на съобразени с конкретните
случаи запитвания. Google съобщи за своите
текущи усилия за осигуряване на прозрачност
във връзка с тематично ориентираната реклама, но обяви, че резултатът няма да е налице
преди изборите за Европейски парламент. Отново бяха предоставени глобални данни за
отстраняването на значителен брой канали в
YouTube поради нарушаване на неговите политики относно спама, заблуждаващите практики, измамите и фалшивата самоличност.
•
Facebook докладва за предприетите в
ЕС мерки срещу реклами, нарушили неговите политики вследствие на нискокачествено,
заблуждаващо, подвеждащо или фалшиво
съдържание или целящо заобикаляне на неговите системи. Той започна изпълнението
на своята политика относно политическата и
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тематично ориентираната реклама в средата
на април, премахвайки несъответстващите
реклами от Facebook и Instagram. Докладът
от април също така предостави информация
относно откриването в Дъблин на оперативен
център във връзка с изборите, който включва
специалисти, които обхващат всички държави
— членки на ЕС, и всички европейски езици.
Facebook докладва за спирането на мрежа за
координирано неавтентично поведение с произход от Русия и с насоченост към Украйна. В
доклада не се посочва дали тази мрежа е оказала влияние и върху потребители в ЕС. Освен
това Facebook съобщи за нов достъп на изследователите до неговия приложно-програмен
интерфейс CrowdTangle и до неговите набори
от данни за URL адреси.
•
Twitter докладва относно рекламите,
спрени поради неспазване на политиките му за
неприемливите търговски практики и качеството на рекламите. Той предостави информация за реклами, които не са допуснати поради
незавършен процес на сертифициране, който
е задължителен за рекламодателите, публикуващи реклами с политическо съдържание.
Twitter докладва за нова политика за гарантиране на неприкосновеното протичане на изборните процеси, която забранява определени
категории манипулативно поведение и съдържание, като например подвеждаща информация за това как да се участва в изборите или
заплашване на гласоподаватели. Представени
бяха данни за мерките срещу спама и фалшивите профили, но липсваше по-конкретна информация за тях и за начина, по който те са
свързани с действия в ЕС.
Днешните доклади обхващат мерките, предприети от онлайн дружествата през април
2019 г. Те позволяват на Комисията да провери
дали преди изборите за Европейски парламент
през май 2019 г. са налице ефективни политики, които да възпрепятстват опорочаването на
изборния процес.
Месечното докладване, договорено по силата на Кодекса, ще продължи до изборите за
Европейски парламент. Последните доклади
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от платформите ще бъдат публикувани през
юни. Както бе договорено през март, лидерите
на ЕС ще се върнат към въпроса за дезинформацията на юнското заседание на Европейския
съвет. Оценката на Комисията ще бъде включена в тези обсъждания.

До края на 2019 г. Комисията ще извърши цялостна оценка на първите 12 месеца от действието на Кодекса. В случай че резултатите се
окажат незадоволителни, Комисията може да
предложи по-нататъшни мерки, включително
от регулаторен характер.
Кодексът за поведение е преведен на всички официални езици на ЕС, което ще улесни
прилагането му на национално равнище, ще
го направи по-достъпен за всички граждани и
допълнително ще засили значението му.
Ежемесечното докладване е заложено в Кодекса за поведение и е част от Плана за действие
срещу дезинформацията, който Европейският
съюз прие миналия декември с цел изграждане
на капацитет и укрепване на сътрудничеството между държавите членки и институциите
на ЕС при активната борба с дезинформацията и произтичащите от нея заплахи.
Докладващите страни подписаха доброволно
Кодекса за поведение през октомври 2018 г.
Кодексът има за задача постигането на целите,
изложени в представеното през април 2018 г.
съобщение на Комисията, и предвижда широк
спектър от задължения:
•
прекъсване на приходите от реклама
към профили и уебсайтове, които манипулират фактите, и предоставяне на рекламодателите на адекватни средства за защита и сведения относно уебсайтовете, разпространяващи
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дезинформация;
•
публично оповестяване на рекламата с
политическо съдържание и полагане на усилия за оповестяването на тематично ориентираната реклама;
•
ясна и достъпна за обществеността политика относно идентичността и ботовете в
интернет и мерки за закриване на фалшивите
профили;
•
осведомяване и предоставяне на инструменти в услуга на информирания избор,
както и улеснен достъп до различни гледни
точки по въпроси от обществен интерес, отдавайки предимство на надеждните източници;
•
осигуряване на изследователите на съобразен с неприкосновеността на личните
данни достъп до информация, който да им
позволи да следят и разбират по-добре разпространението на дезинформацията и последствията от нея.

цели осигуряването на свободни, честни и сигурни избори за Европейски парламент. Мерките включват повишаване на прозрачността
на рекламата с политическо съдържание в интернет и възможност за налагане на санкции
за незаконно използване на лични данни с цел
умишлено да се повлияе върху резултатите от
изборите за Европейски парламент. Освен това
държавите членки бяха посъветвани да създадат национални мрежи за изборно сътрудничество, състоящи се от съответните национални органи (избирателни органи и органи
в областта на киберсигурността, защитата на
данните и правоприлагането), и да определят
звено за контакт, което да участва в мрежа за
изборно сътрудничество на европейско равнище. Първото заседание на европейско равнище бе проведено на 21 януари, второто — на
27 февруари, а третото — на 4 април 2019 г.
Кодексът за поведение допълва също и редица мерки в подкрепа на медийната грамотност,
както и създаването на мрежа от независими
проверители на факти и изследователи. Поспециално Комисията финансира проекта за
Социална обсерватория за анализ на социалните медии и дезинформацията (SOMA), която предоставя платформа за сътрудничество
за независими европейски проверители на факти. Крайната цел на всички тези мерки е да се
засили ролята на независимите организации
на гражданското общество и на потребителите, за да могат те да сигнализират за заплахи
Кодексът за поведение във връзка с дезин- от дезинформация и да си сътрудничат с платформацията е тясно свързан с препоръката, формите за по-добро разкриване и анализ на
включена в пакета от мерки за изборите, кой- моделите и тенденциите за дезинформация.
то председателят Юнкер представи в речта си
за състоянието на Съюза през 2018 г. и който Източник: Европейска комисия
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Полезни връзки

Европейски Парламент http://www.europarl.europa.eu
Представителство на Европейската комисия в България
http://ec.europa.eu/bulgaria
Безплатна телефонна линия от всички точки на
Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11
Съфинансирано от Европейския съюз
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват
задължително официалните становища на Европейската комисия.
Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната
информация може да бъде използвана.

