
 

 

Теми и препратки – юни 2014 г. 

Резултатът от европейските избори през май беше най-горещата тема през 

месец юни, което накара гражданите да изпращат писма до Европейския 

парламент. Други теми, предизвикали загриженост сред гражданите, са 

търговското споразумение между ЕС и САЩ и положението с правата на човека 

в някои държави, които не са членки на ЕС.  

 

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

от граждани до Европейския парламент. 

 

Към нов Европейски парламент 

След изборите гражданите искат, наред с другото, окончателните данни за 

избирателната активност да бъдат сравнени с предходни години или 

съответните резултати да бъдат представени по партии и по държави. На 

политическо равнище гражданите коментират резултата от изборите. Някои 

задават въпроса какво предстои пред Европейския парламент, като проявяват 

особен интерес към процедурата по избор на председател на Европейската 

комисия. 

 

Следните връзки ще Ви препратят към съответната информация: 

Резултати от европейските избори през 2014 г. 

Към нов Европейски парламент 

Генералната дирекция за парламентарни изследвания:  Rules on political groups 

and non-attached Members (Правила относно политическите групи и 

независимите членове) (30.6.2014 г.) 

Информационен фиш „Европейски парламент: избирателни процедури“ 

Списък на членовете на ЕП 

 

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.rezultati-izbori2014.eu/bg/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/bg/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

Трансатлантическо споразумение за партньорство в областта 

на търговията и инвестициите (TTIP) Опасения относно 

защитата на инвеститорите  

Преговорите по Трансатлантическото споразумение за партньорство в 

областта на търговията и инвестициите (TTIP) между ЕС и САЩ продължават 

да тревожат гражданите. Гражданите призовават Парламента да съхрани 

европейските стандарти и изразяват особена загриженост относно механизма 

за уреждане на спорове между инвеститор и държава. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

ЕП отговаря: EU-US trade agreement (TTIP / TAFTA) (Търговско споразумение 

ЕС-САЩ (TTIP / TAFTA)) (23.1.2014 г.) 

Генералната дирекция за парламентарни изследвания: Impact of a potential EU-

US FTA (TTIP) on consumer protection and food safety (Въздействие на 

евентуално споразумение между ЕС и САЩ за свободна търговия 

(Трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на търговията 

и инвестициите) върху защитата на потребителите и безопасността на храните) 

(25.3.2014 г.) 

Специален уебсайт на Европейската комисия относно Трансатлантическото 

споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите 

Commission's press release on the public online consultation on investor protection 

in TTIP (Прессъобщение на Комисията относно проведената онлайн 

обществена консултация във връзка със защитата на инвеститорите в рамките 

на Трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на 

търговията и инвестициите) (27.3.2014 г.) 

Online public consultation on investor-to-state dispute settlement (ISDS) in TTIP 

(Онлайн обществена консултация относно механизъм за уреждане на 

споровете между инвеститор и държава в рамките на Трансатлантическото 

споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите)  

 

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

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

 

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

Права на човека 

Гражданите продължават да изразяват загриженост и мнение във връзка с 

положението с правата на човека в няколко трети държави. Те задават въпроси 

относно позицията на Парламента и призовават да бъдат предприети действия. 

 

Следните връзки ще Ви препратят към съответната информация: 

Информационен фиш на Европейския парламент относно правата на човека  

(4/2014 г.) 

EP Annual Report on Human Rights and Democracy 2012 (Годишен доклад на ЕП 

за 2012 г. относно правата на човека и демокрацията) (11.12.2013 г.) 

Политики на ЕС в областта на правата на човека (12.12.2012 г.) 

Подкомисия по правата на човека 

ЕСВД („Външни дейности“): ЕС и правата на човека 

 

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/aboutparliament/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//BG
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_bg.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html

