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1. Европейска година 

2015 г. е специална година за развитието. Това е първата Европейска година досега, 

която е посветена на външната дейност на Европейския съюз и ролята на Европа в 

света. За организациите, работещи в областта на развитието, това е безпрецедентна 

възможност да покажат ангажираността на Европа по отношение на изкореняването на 

бедността по света и да вдъхновят още европейци да поемат ангажимент и да се 

включат в дейността за развитие. 

Въпроси: Какво прави Европейският съюз за развиващите се страни от другите 

континенти? 

Вашето мнение: Кои са основните предизвикателства пред ЕС и света? 

Литература: 

Европейска година за развитие; 

Страница на ЕП, посветена на Европейската година за развитие; 

Статия от студентския вестник „Поколение Европа“ по темата; 

2. Бежанската криза 

Няма начин в последните седмици и месеци да сте пропуснали шума около бежанската 

криза, сполетяла нашия континент.  

Въпроси: На какво дължим тази криза, защо пристигат толкова много имигранти, 

търсещи убежище в Европейския съюз? Какви решения се обсъждат в Европейския 

парламент, в Съюза като цяло и в отделните държави? 

Вашето мнение: Как трябва да бъде решена кризата според вас? 

Литература: 

Миграцията – общо предизвикателство – тематична страница на ЕП; 

Статия от студентския вестник „Поколение Европа“ по темата; 

Европейска програма за миграцията – страница на Европейската комисия; 

Съобщение за медиите на ЕК: Бежанската криза: Европейската комисия предприема 

решителни мерки; 
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3. Филмова награда ЛУКС 

Тази година и българските кино среди имат повод за радост, свързан с европейската 

кино сцена. Филмът „Урок“ е сред трите филма финалисти за наградата ЛУКС на 

Европейския парламент.  

Въпроси: Каква е тази награда, защо се връчва? Какви други каузи подкрепя ЕП? 

Вашето мнение: Точно с кино ли трябва да се занимава ЕП и защо филми като „Ида“ и 

„Краят на омагьосания кръг“ печелят наградата, а „Урок“ и „Източни пиеси“ са сред 

номинираните? 

Литература: 

Награда ЛУКС на Европейския парламент; 

Наградите на Европейския парламент; 

4. Състоянието на ЕС 

През месец септември тази година председателят на Европейската комисия Жан-Клод 

Юнкер за пети път представи пред депутатите от Европейския парламент състоянието 

на Европейския съюз. 

Въпроси: Какво констатира той в речта си, кои са основните предизвикателства пред 

ЕС? 

Вашето мнение: Защо въобще председателят на ЕК трябва да се „отчита“ пред ЕП? 

Литература: 

Страница за дебата относно състоянието на ЕС на Европейския парламент;  

Страница за дебата относно състоянието на ЕС на Европейската комисия;  

Съобщение на пресслужбата на ЕП; 

5. Права на човека и награда „Сахаров“ 

Правата на човека са сред главните приоритети на Европейския парламент. 

Парламентът е важен участник в борбата за демокрация, свобода на словото, честни 

избори и права на потиснатите. 

Въпроси: Как осъществява ЕП защитата на правата на човека и подкрепата на 

демокрацията? Каква роля играе връчването на наградата „Сахаров“ и какви личности са 

нейни лауреати? 

Вашето мнение: Коя личност (българска, европейска или световна) бихте номинирали 

вие за носител на наградата и защо? 

Литература: 

Права на човека и демокрация: страница на ЕП; 

Страница на наградата „Сахаров“; 
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6. ТПТИ 

Една от горещите теми в дневния ред на Европейския съюз през последната година е 

Споразумението за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ (ТПТИ).  

Въпроси: Знаете ли какво ще представлява то, ако бъде сключено? Какво е 

отношението на Европейския парламент към ТПТИ, каква е позицията му и как участва 

той в преговорния процес? 

Вашето мнение: За или против свободната търговия между държавите? 

Литература: 

Споразумението за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ (ТПТИ) – 

тематична страница на ЕП; 

Статия от студентския вестник „Поколение Европа“ по темата; 

Инфографика: търговията и инвестициите между ЕС и САЩ; 

7. Генно-модифицирани организми (ГМО) и клониране 

Сред потребителите в Европейския съюз можем да различим ясни настроения относно 

политиката на Съюза по отношение на някои нови технологии в селското стопанство: 

генно-модифицираните организми и клонирането.  

Въпроси: Какви са мненията на потребителите и как се отразяват те в работата на ЕП? 

Как се създава законодателството, което имаме днес в тези области? 

Вашето мнение: Какво мислите вие за ГМО? 

Литература: 

Парламентът гласува за правото на отказ от ГМО; 

Отглеждането на генно модифицирани организми в ЕС: въпроси и отговори; 

Интервю: Новите правила дават правни аргументи на страните да не допускат ГМО; 

ЕП иска забраната за клониране на животни да обхваща тяхното потомство и вноса; 

Правомощия и процедури на ЕП (вж. Обикновена законодателна процедура); 

8. Членове на ЕП, парламентарни групи, европейски политически семейства 

Д. Д. от партия „Консервативни либерали за управление на България“ (КЛУБ) /всяка 

прилика с действителни лица е случайна/ се кандидатира за член на Европейския 

парламент през 2019 г. Новосформираната ѝ партия има огромна подкрепа и тя най-

вероятно ще спечели депутатско място.  

Въпроси: Как ще стане това (как протичат изборите за ЕП) и какво ще се случи с Д. Д., 

когато заеме длъжността си на член на ЕП (парламентарна група, партия, роля, 

функции)? 

Вашето мнение: Трябва ли европейските политици да се избират пряко? 

Литература: 

Членове на ЕП – за депутатите; 

За парламента – организация; 
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150112STO07403/html/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%93%D0%9C%D0%9E
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150903IPR91517/html/%D0%95%D0%9F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0
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Избори; 

Различните функции, които изпълняват депутатите; 

9. Надзорни и контролни функции на Европейския парламент. Изборът на 

председател на Европейската комисия 

Европейският парламент, като единствена пряко избрана от гражданите институция на 

Европейския съюз, притежава редица правомощия за „опазване“ на демократичното 

начало на ЕС.  

Въпроси: Как ЕП упражнява надзор над работата на други институции, как следи за 

правилното използване на европейския бюджет и как гарантира точното прилагане на 

правото на ЕС? Има ли ЕП по-специална роля при формирането на Европейската 

комисия и избора на нейния председател? 

Вашето мнение: Как гражданите могат да „контролират“ европейските институции? 

Литература: 

Надзорни правомощия на Европейския парламент; 

Инфографика за избора на Комисията; 

Как се избира председател на Европейската комисия; 

10. Права на жените / равни възможности 

Сред темите в Европейския парламент много често попада и борбата с неравенството 

във всички негови форми. Специална комисия в ЕП защитава правата на жените и 

равенството на половете. 

Въпроси: Кои са основните области на дискриминация на жените? Какви акции и 

инициативи провежда ЕП? 

Вашето мнение: Важно ли е въобще равенството на половете? 

Литература: 

Неравенство между половете в Европейския съюз – проучване на Евробарометър; 

Равенство между мъжете и жените – Технически фиш на ЕП; 

Страница на Комисията за права на жените и равенство на половете; 

11. Бюджет на ЕС: 

Всеки октомври бюджетът на ЕС е една от най-обсъжданите теми в кулоарите и залите 

на Европейския парламент.  

Въпроси: Кой какво точно обсъжда и каква част от цялостната бюджетна процедура се 

пада на ЕП? Винаги ли е било така? Придобил ли е ЕП и други правомощия с течение на 

годините? 

Вашето мнение: Защо темата за бюджета на ЕС е толкова важна? 

Литература: 

ЕП – Правомощия и процедури; 

ЕП в миналото; 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00036/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150701STO73003/html/%D0%9E%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00006/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/ep_products/infographics/ec-president/bg/index.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20140711STO52254&format=XML&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00067/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/femm/home.html;jsessionid=82430040294114859BFDA42589A554CF.node1
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00004/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150424PVL00106/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5


 

12. Многоезичието в Европейския съюз: 

В цяла Европа има над 60 езика, има държави с повече от 1 официален език, както 

редица регионални езици и диалекти.  

Въпроси: Има ли Европейският съюз официален език? На какъв език се работи в 

Европейския парламент, как се изказват депутатите и как хората разбират цялото прието 

законодателство? Как функционира всичко това?  

Вашето мнение: Защо е важно многоезичието и какви са ценностите, залегнали зад 

мотото на ЕС? 

Литература: 

Многоезичието в Европейския парламент; 

Мотото на ЕС; 

13. Гласът на гражданите в ЕС: избори, петиции, гражданска инициатива и др. 

Добре, Европейският парламент е единствената пряко избрана институция на 

Европейския съюз. Така гражданите на Съюза сами решават кой да ги представлява.  

Въпроси: Но това ли е всичко? Защо наричаме ЕП „гласа на гражданите в ЕС“, какви 

възможности за пряк граждански контрол предоставя ЕП? 

Вашето мнение: Важно ли е гражданите да влияят на работата на европейските 

депутати? 

Литература: 

Избори за Европейски парламент;  

Петиции; 

Европейски омбудсман; 

Европейската гражданска инициатива; 

14. Работа и стажове в европейските институции 

Ясно е, че не всички можем да бъдем членове на Европейския парламент (депутати), а 

и, като се замислим, тази работа май не е за всеки. Но за мнозина ЕП изглежда едно 

доста привлекателно място за работа.  

Въпроси: Как се започва работа в ЕП и другите институции на Съюза? Какви са 

възможностите за стаж? Предлага ли ЕП достатъчно възможности? 

Вашето мнение: Бихте ли работили в европейските институции? Защо да/не? 

Литература: 

Работа в Европейския парламент; 

Стажове; 

Учебни посещения; 

Страница на Европейската служба за подбор на персонал. 

Забележка: Посочените материали са само примерни.  

Участниците могат да използват и други източници. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00013/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00036/%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%82
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00037/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00038/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00039/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00046/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00048/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://europa.eu/epso/index_bg.htm

