
 

 

Теми и препратки – септември 2014 г. 
В настоящия брой: Референдум в Шотландия, изслушванията на членовете на 

Комисията, санкциониране на поведението на членовете на ЕП, Споразумение 

за асоцииране ЕС-Украйна, споразумения за свободна търговия ТПТИ/ВИТС.  

 

През септември 2014 г. въпросите от особен интерес за гражданите варираха от 

външните отношения на ЕС  (Украйна, Русия) и търговските отношения 

(Канада, САЩ) до вътрешни работи (референдум в Шотландия) и някои 

институционални аспекти (създаване на нова Европейска комисия, вътрешните 

правила относно членове на ЕП).  

 

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

граждани до Европейския парламент. 

 

Референдум в Шотландия 

Референдумът в Шотландия, който беше проведен на 18 септември 2014 г., се 

оказа важен момент в историята на страната, както е отразено в кореспонденция 

от гражданите през този месец. Най-често срещаното запитване беше относно 

потенциалното въздействие върху членството на Шотландия в ЕС. Бяха също 

така повдигани въпроси за избирателните процедури и резултатите от 

референдума.  

 

Следните връзки ще Ви препратят към съответната информация: 

Председателят Шулц относно резултатите от референдума  (19-9-2014) 

Парламентарен въпрос относно потенциалния статут на шотландските граждани 

в ЕС след обявяване на независимост (3-4-2014) 

 

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

използвайте нашия електронен формуляр!. Пишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

Изслушвания на членове на Комисията 

В подготовката на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията 

някои граждани се обърнаха към Европейския парламент с коментари относно 

лична и професионална информация на някои кандидати. Други поискаха 

информация относно изслушванията в Парламента, като питаха, например, кои 

комисии оценяват кандидатите или относно публичния достъп до 

изслушванията.  

 

Следните връзки ще Ви препратят към съответната информация: 

#Изслушвания в ЕП през 2014 г.: Запознайте се с кандидатите за членове на 

Комисията! (24 септември 2014 г.) 

Инфографика: Как се избира Европейската комисия 

График за изслушване на кандидатите за членове на Комисията 

Европейска комисия - Подготовка за Комисията под председателството на Жан-

Клод Юнкер 

 

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

използвайте нашия електронен формуляр!. Пишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

Санкциониране на поведението на членове на ЕП 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/bg/news-room/infographics?ref=20140918IFG65303
http://www.elections2014.eu/bg/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

Забележки, направени от членове на ЕП по време на дебат относно младежката 

безработица по време на пленарната сесия на 16 юли 2014 г., и последвалите 

санкции, наложени от председателя на ЕП, предизвикаха реакция от голям брой 

граждани. 

 

Следните връзки ще Ви препратят към съответната информация: 

Решението на председателя Шулц относно коментарите на членове на ЕП (17-9-

2014) 

Протокол от дебата, проведен на 16 юли 2014 г. 

Членове 165 и 166 от Правилника за дейността на ЕП: Мерки в случай на 

неспазване на нормите за поведение от членове на ЕП 

 

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

използвайте нашия електронен формуляр!. Пишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

Споразумение за асоцииране ЕС-Украйна 

Одобрението на Парламента за споразумението за асоцииране между ЕС и 

Украйна позволи на гражданите да изразят становището си относно ролята на 

ЕС по отношение на конфликта между Русия и Украйна и насилието в Източна 

Украйна.  Някои граждани поискаха да се приложи отношението на нулева 

търпимост към Русия и нейния лидер.  Други бяха критично настроени към 

действията на ЕС и защитаваха действията на Русия. 

 

Следните връзки ще Ви препратят към съответната информация: 

Членовете на ЕП приветстват признаците на надежда в Украйна и настоятелно 

призовават ЕС да се противопостави решително на Русия (18-09-2014) 

Украйна: календар на събитията (18-09-2014) 

Шулц относно гласуването по Споразумението за асоцииране ЕС-Украйна (16-

09-2014) 

ЕП отговаря: Катастрофата на полет „MH17“ и реакцията на ЕС във връзка с 

ролята на Русия в Източна Украйна (8-8-2014) 

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД): Декларации и решения на ЕС 

 

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

използвайте нашия електронен формуляр. Пишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

Споразумения за свободна търговия ТПТИ/ВИТС 

Споразуменията на ЕС за свободна търговия с Канада (ВИТС) и САЩ (ТПТИ) 

продължават да будят загриженост сред гражданите.  Повдигнатите въпроси 

варираха от процедурата на водене на преговори (липса на прозрачност и 

демократична легитимност, доминиращо влияние на лобистите и 

многонационалните компании) до будещите страх последици от тези 

споразумения (влошаване на съществуващите в ЕС норми в социалната област, 

потребителите, опазването на околната среда и стандартите за защита на 

данните). 

 

Следните връзки ще Ви препратят към съответната информация: 

Членовете на ЕС са разединени по въпроса за споразумението на ЕС за свободна 

търговия с Канада (17-09-2014) 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//BG&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//BG&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada


 

 

Членовете на ЕП призовават за по-голяма прозрачност на трансатлантическите 

преговори за свободна търговия (16-7-2014) 

Генералната дирекция за парламентарни изследвания: анализ на различни 

аспекти на TTIP 

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на TПТИ 

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на ВИТС 

 

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

използвайте нашия електронен формуляр!. Пишете ни, ние ще Ви отговорим! 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html

