
 

 

Теми и препратки – август 2014 г. 

В настоящия брой: Извършваният от ИДИС терор и хуманитарната 
катастрофа в Ирак, напрежението между Русия и Украйна, израелско-
палестинският конфликт, независимостта на съдебната система в Турция, 
преговори за Трансатлантическо споразумение за партньорство в 
областта на търговията и инвестициите (TTIP).  
 

Неотдавнашните международни конфликти бяха господстваща тема в писмата 

на граждани до Европейския парламент през август 2014 г.  Гражданите 

споделяха своите притеснения относно ситуацията в Ирак, Източна Украйна и в 

Газа, и призоваха ЕС да помогне на населението в регионите с бушуващи 

конфликти и да допринесе за намирането на решение. 

 

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

писмен вид от граждани до Европейския парламент. 

 

Извършваният от ИДИС терор и хуманитарната катастрофа в 

Ирак 

След влошаването на положението в Ирак гражданите изразиха своята 

загриженост за християните, живеещи в страната, както и за друго цивилно 

население, което е блокирано от сраженията и което се опитва да избяга като 

бежанци в Йордания.  

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Ирак и 

съобщение за медиите (17 юли 2014 г.) 

ГД за услуги в областта на парламентарните изследвания (EPRS): Ирак: за 

независим Кюрдистан? (10-7-2014) 

ГД за услуги в областта на парламентарните изследвания (EPRS): Реакция на 

ЕС по отношение на все повече се влошава положението на Ирак (24-2-2014) 

Делегация на ЕП за парламентарни връзки с Ирак 

Криза в Ирак: Хуманитарната реакция на Европейския парламент (29 август 

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! 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/bg/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

Напрежение между Русия и Украйна 

Напрежението между Русия и Украйна продължава да се тревожи гражданите, 

които направиха коментари относно ожесточения конфликт в източната част на 

Украйна и настоятелно призоваха Европейския съюз да предприеме по-

решителни действия за решаване на кризата. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

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

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

Катастрофата на  полет „MH17“: Членовете на ЕП призовават за солидарност с 

Украйна и за санкции срещу Русия (22-7-2014) 

Членовете на ЕП призовават Русия да сътрудничи във връзка с мирния план за 

Украйна (17-7-2014) 

Специална среща на Европейския съвет‒ Заключения (30-8-2014) 

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! 

 

Израелско-палестинският конфликт 

Във връзка с неотдавнашната ескалация на насилието в Газа в контекста на 

конфликта между Израел и Палестина, редица граждани поискаха информация 

относно позицията на Европейския парламент и призоваха Европейския съюз 

да предприеме действия. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

ЕП отговаря: Израелско-палестинският конфликт: ескалация на насилието в 

Газа (6-8-2014, update: (28-8-2014) 

Шулц относно споразумението за прекратяване на огъня в Газа (27-8-2014) 

Резолюция относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина 17-7-

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! 

 

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://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/news/en/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/144538.pdf
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//BG
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

Независимост на съдебната система в Турция 

След ареста на полицейските служители, обвинени в подслушване на 

правителството, гражданите изпратиха писма до Европейския парламент, в 

които те призовават ЕС да реагира с оглед на събитията, свързани с 

независимостта на съдебната система и свободата на изразяване в Турция. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Резолюция на ЕП относно доклада за напредъка на Турция за 2013 г. и 

съобщение за печата (12 март 2014 г.) 

ГД за услуги в областта на парламентарните изследвания (EPRS): Свободата 

на социалните медии в Турция (30-7-2014) 

ГД за услуги в областта на парламентарните изследвания (EPRS): Турция: 

докладът за напредъка през 2013 г. и след това (8-3-2014) 

Съвместен парламентарен комитет ЕС – Турция 

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! 

 

Преговорите за Трансатлантическо споразумение за 

партньорство в областта на търговията и инвестициите (TTIP) 

Гражданите продължи да изразява притеснения относно трансатлантическото 

споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите (TTIP) 

между ЕС и САЩ. Периодично гражданите критикуват поверителния характер 

на преговорите и проявяват особен интерес към възможните последици от 

разпоредбите относно уреждането на спорове между инвеститорите и 

държавата (УСИД) и стандартите на ЕС в областта на околната среда, правата 

на потребителите и защитата на личните данни. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

ГД за услуги в областта на парламентарните изследвания (EPRS): анализ на 

различни аспекти на TTIP 

Членовете на ЕП призовават за по-голяма прозрачност на трансатлантическите 

търговски преговори (16-7-2014) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140307IPR38301/html/Turkey-credible-commitment-and-strong-democratic-foundations-needed-MEPs-say
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/bg/d-tr/home.html
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
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


 

 

Резолюция на Европейския парламент относно откриването на преговори по 

плурилатерално споразумение относно услугите (4-7-2013) 

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на TTIP 

 

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/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/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html

