
 

 

Теми и препратки: катастрофата на полет 

„MH17“, Израел – Палестина, ТПТИ, Устава на 

членовете на ЕП 

Катастрофата на малайзийския самолет в Украйна и ескалацията на 

насилието между Израел и Палестина бяха два от основните въпроси през 

юли 2014 г., които бяха повод гражданите да пишат до Европейския 

парламент. Както и през предходните месеци, гражданите продължиха да 

изразяват безпокойството си относно споразумението за свободна 

търговия между ЕС и САЩ. Те изпращаха също така въпроси относно 

различните аспекти, свързани с работата и Устава на членовете на 

Европейския парламент.  

 

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

писмен вид от граждани до Европейския парламент. 

 

катастрофата на полет „MH17“: Катастрофата на малайзийския 

самолет в Украйна 

След катастрофата на самолета на „Малайзия Еърлайнс“, изпълняващ полет 

„MH17“, в Украйна на 17 юли 2014 г. гражданите пращаха послания, 

изразяващи скръб и безпокойство, до Европейския парламент. Те коментираха 

изпълнения с насилие конфликт в източна Украйна и призоваваха Европейския 

съюз да предприеме по-решителни действия за разрешаване на кризата. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

MH17 crash: MEPs call for solidarity with Ukraine and sanctions against Russia (22-

07-2014 г.) 

President Schulz on the crash of Malaysia Airlines plane MH17 in Ukraine (17-07-

2014 г.) 

Парламентът призова Русия да подкрепи украинския мирен план (17-07-2014 г.) 

Council: Adoption of agreed restrictive measures in view of Russia's role in Eastern 

Ukraine (31-7-2014 г.) 

G-7 Leaders Statement on Ukraine (30-07-2014 г.) 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-july/html/schulz-on-the-crash-of-malaysia-airlines-plane-mh17-in-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140711IPR52236/html/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-245_en.htm


 

 

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

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

 

Ескалация на насилието в ивицата Газа 

Гражданите се обръщаха към Европейския парламент, за да изразят тревогите 

си относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина. Те 

призоваваха ЕС и Парламента да предприемат действия за спиране на 

военните операции, които причиниха огромен брой човешки жертви в ивицата 

Газа. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Депутатите в ЕП призовават за незабавно прекратяване на огъня в Израел и 

Газа (17-07-2014 г.) 

Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. относно ескалацията 

на насилието между Израел и Палестина (17-07-2014 г.) 

EU increases humanitarian aid in Gaza in response to escalating crisis (25-07-2014 

г.) 

EU statement on the need for an immediate ceasefire in the Gaza Strip (25-07-2014 

г.) 

EU information on Israel 

 

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

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

 

ТПТИ, СТСУ и хидравличното разбиване 

През последните месеци гражданите се обръщаха към Европейския парламент, 

поставяйки под съмнение трансатлантическото партньорство за търговия и 

инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ. Гражданите нееднократно свързват 

преговорите относно ТПТИ с други въпроси като споразумението за търговията 

с услуги (СТСУ) или въздействието върху околната среда на хидравличното 

фрактуриране за шистов газ (хидравличното разбиване). 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140715STO52510/html/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140715STO52510/html/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//BG
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-881_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140725_03_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

СТПТИ и СТСУ 

ЕП призова за повече прозрачност при преговорите за ТПТИ (16-7-2014 г.) 

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2013 г. относно откриването на 

преговори по плурилатерално споразумение относно услугите (4-07-2013 г.) 

European Commission's website on TTIP 

European Commission's website on TiSA 

Хидравлично разбиване 

Environmental impact assessment directive: agreement reached with EU ministers 

(20-12-2013 г.) 

Environment: Impact assessment of projects now simplified (15-5-2014 г.) 

European Commission recommends minimum principles for shale gas (22-01-2014 

г.) 

 

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

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

 

Членовете на ЕП – кои са те и какво правят 

След европейските избори през май 2014 г. гражданите многократно се 

обръщаха към Европейския парламент с широк набор от въпроси относно 

работата и Устава на членовете на Европейския парламент.  

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Инструмент за търсене за намиране на координатите за връзка на 

членовете на ЕП по име, държава или политическа група 

Членове на ЕП – Кодекс за поведение, възнаграждения и надбавки 

EP answer: Presence of MEPs in the hemicycle (2-5-2014 г.) 

Как функционира пленарната сесия?  

Правилник за дейността на Парламента 

 

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/bg/news-room/content/20140711IPR52249/html/%D0%95%D0%9F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%A2%D0%9F%D0%A2%D0%98
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//BG
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/content/20131220IPR31634/html/Environmental-impact-assessment-directive-agreement-reached-with-EU-ministers
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-559_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-55_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/map.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/0081ddfaa4/MEPs.html
http://epthinktank.eu/2014/05/02/presence-of-meps-in-the-hemicycle/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/00623fe732/How-plenary-works.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/00a4c9dab6/Rules-of-procedure.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html

