
 

 

Теми и препратки – април 2014 г. 

 

Как мога да гласувам в предстоящите европейски избори? Какво може да 

направи Европейският парламент във връзка с настоящото лятно часово 

време? Как защитава Парламентът хуманното отношение към животните? 

Отговори на тези въпроси или на други проблеми, вълнуващи гражданите, 

могат да бъдат намерени на страниците, към които препращат връзките, 

посочени по-долу. 

Представените по-долу теми се основават на въпроси и коментари, изпратени 

от граждани на Европейския парламент. 

 

Европейски избори 2014 г. 

В навечерието на европейските избори гражданите продължават да се 

обръщат към ЕП с много и разнообразни въпроси. Някои граждани искат 

практическа информация относно изборите, други изразяват своите виждания и 

загриженост за това какви подобрения могат да донесат изборите. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Изборите за Европейски парламент през 2014 г. 

Вашата Европа: Избори в чужбина 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Избори 2014 г.: правила на 

държавите членки (11-03-2014) 

Информационен фиш „Европейски парламент: избирателни процедури“ 

 

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля, 

използвайте нашия електронен формуляр! Напишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

Украйна на кръстопът 

Сега, когато Украйна е на ръба на потенциална гражданска война, коментарите 

и реакциите на гражданите са смесени и изразените мнения са много 

разнообразни. Някои граждани се обръщат към Парламента с призив да се 

окаже помощ; други са категорично против това ЕС да подкрепя правителство 

на Украйна, което според тях се ръководи от екстремисти. Мнозина изразяват 

http://www.elections2014.eu/bg/press-kit/content/20131112PKH24411/html/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-2014
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

страх от потенциално пламване на нова световна война и настоятелно 

призовават да се намери мирно решение на конфликта. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Украйна – Парламентът настоява за санкции срещу руските енергийни 

компании (17-04-2014) 

Премахване на 98% от митата за внос от Украйна (03-04-2014) 

Декларация на лидерите на Г-7 относно Украйна (25-04-2014) 

Заключения на Съвета относно Украйна (14-04-2014) 

Европейска комисия: Подкрепата на Европейския съюз за Украйна – актуална 

информация (09-04-2014) 

 

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля, 

използвайте нашия електронен формуляр! Напишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

Лятно часово време 

Гражданите се обръщат често към Парламента с коментари относно 

преместването на стрелките напред за лятното часово време. Някои граждани 

подкрепят този режим, тъй като очакват с нетърпение възможността да се 

отдадат на различни вечерни занимания, която им дава естествената светлина. 

Други не виждат никакви предимства в тази промяна на часовете. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Отговор на ЕП: Лятно часово време (1-4-2014) 

Petition 0859/2013 on extending summer time (28-2-2014) 

Петиция 1477/2012 относно лятно часово време (30-10-2013) 

Директива 2000/84/ЕО относно лятното часово време (19-1-2001) 

Задълбочен анализ на Комисията относно въздействието на лятното часово 

време (23-11-2007) 

 

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля, 

използвайте нашия електронен формуляр! Напишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140411IPR43468/html/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%E2%80%94-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140411IPR43468/html/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%E2%80%94-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140331IPR41177/html/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-98-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fBG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0084&qid=1398422827099&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:BG:PDF
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

Хуманно отношение към животните 

Някои граждани изразяват загриженост относно насилието срещу бездомни 

кучета в някои държави членки, тема, която се повтаря през последните 

няколко месеца. Други граждани изразяват своите тревоги във връзка с 

убиването на диви животни и се обръщат към Европейския парламент с искане 

да се наложи пълна забрана върху вноса на всякакви части от телата на диви 

животни като ловни трофеи в държавите – членки на ЕС. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Резолюция на Европейския парламент относно създаването на правна рамка 

на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни (04-07-2012) 

Съобщение на Комисията относно стратегията на Европейския съюз за защита 

и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г. (05-02-2012) 

Резолюция на ЕП относно престъпността срещу дивата природа (15-01-2014) 

Резолюция на ЕП относно стратегическите цели на ЕС за шестнадесетото 

заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната 

търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (06-02-2013) 

Интергрупа на ЕП относно хуманно отношение и опазване на животните 

 

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля, 

използвайте нашия електронен формуляр! Напишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

Недостиг на вода в Малта 

Някои граждани коментират управлението на водите в Малта и представят на 

Европейския парламент предложения за това как да се реши проблемът с 

недостига на вода в тази страна. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Информация на Европейската комисия относно правилата на Малта за 

опазване на околната среда (3-2013) 

Оценка на Европейската комисия на плановете на Малта за управление на 

речните басейни 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//BG
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_bg.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_bg.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm


 

 

Доклад на Европейската агенция за околна среда относно крайбрежните и 

морските райони на Малта (13-4-2011) 

 

Имате въпроси по тази тема или по други проблеми, свързани с ЕП? Моля, 

използвайте нашия електронен формуляр! Напишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html

