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Относно:  Предаване на документи, приети от Европейския парламент по време на 
месечната сесия от 26 март 2020 г. 

 

 

Уважаема госпожо Главен секретар, 
 

На месечната сесия от 26 март 2020 г. Европейският парламент прие следните 
документи, които Ви изпращаме съгласно протоколи № 1 и 2 към Договорите: 
 

 

Позиции, приети в рамките на законодателни процедури 

- позиция, приета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 
относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността, 

- позиция, приета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 
1303/2013, Регламент (ЕС) № 1301/2013 и Регламент (ЕС) № 508/2014 относно 
специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на 
здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в 
отговор на епидемичния взрив на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор 
на коронавируса), 

- позиция, приета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 
на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на 
държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно 
засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве. 

Въпросните документи се предават едновременно на всички национални парламенти 
на държавите членки на съответните им езици и се считат за предадени на датата на 
настоящото писмо. 

 

 

 



Имам честта приложено да Ви изпратя от името на председателя на Европейския 
парламент горепосочените документи. 

С уважение, 

 

Маркус Винклер 

 

Приложения 

 


