
 

 

Теми и препратки – май 2014 г. 

 

Какво предстои след изборите за Европейски парламент? Каква е 

позицията на Парламента относно събитията в Украйна?  

 

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. 

Изборите за Европейски парламент бяха несъмнено водещата тема на 

месеца. Преди провеждането на изборите гражданите отправяха 

запитвания относно начина на гласуване – особено от чужбина – за 

кандидати и партии, както и относно дейността на членовете на ЕП и 

начина на функциониране на Парламента. След изборите гражданите се 

интересуваха от резултатите от изборите, а други се оплакваха във 

връзка с провеждането на изборите в съответните държави домакин. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Резултати от европейските избори през 2014 г. 

Избори 2014 г. – Нов Парламент 

Информационни фишове за Европейския съюз 

Списък на членовете на ЕП 

Отговор на ЕП: Избори за Европейски парламент 

 

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.rezultati-izbori2014.eu/bg/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/bg/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

Избори и напрежение в Украйна 

Вследствие на продължаващото напрежение в източна Украйна, 

сепаратистките референдуми в Донецк и Луганск, както и на 

президентските избори в Украйна на 25 май 2014 г. гражданите се 

обръщаха към Парламента със своите мнения и въпроси, свързани с 

политиката на ЕС по отношение на Украйна. Много от тях изразиха 

загрижеността си във връзка с преходното правителство на Украйна, 

както и желанието си кризата в страната да се реши по мирен начин. 

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Председателят на ЕП Мартин Шулц приветства Украйна и нейния 

новоизбран ръководител (26-05-2014) 

Украйна – Парламентът настоява за санкции срещу руските енергийни 

компании (17-04-2014) 

Водеща тема: Украйна – Има ли бъдеще в Европа? (13-03-2014) 

Изявление на държавните и правителствените ръководители на 

държавите – членки на ЕС, относно Украйна (27-05-2014) 

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 

 

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

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

отговорим! 

 

Отцепвания в рамките на ЕС? 

Гражданите продължават да се обръщат с писма към Европейския 

парламент във връзка с хипотетични отцепвания в рамките на ЕС. Някои 

от тях изразиха по-конкретно своята подкрепа по отношение на 

референдума в Каталония, докато други изискаха информация относно 

последиците от независимостта. Освен това много от тях се застъпиха 

за признаване на каталонския език в Европейския съюз.  

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

http://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-schulz/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-schulz/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
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/top-stories/content/20140304TST37506/html/%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/142863.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

Отговор на Европейската комисия на парламентарен въпрос във връзка 

с хипотетичното отделяне на част от държава членка (20-11-13) 

Каталонският език в Европейския парламент  

Информационно бюро на Европейския парламент в Барселона  

 

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

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

отговорим! 

 

 

 

Безстопанствени кучета в Румъния 

От няколко месеца положението на безстопанствените кучета в Румъния 

представлява тема, вълнуваща гражданите неотменно.  Те се обръщаха 

към ЕП, за да изразят своето безпокойство във връзка с приетите мерки 

за масова евтаназия на животните, както и за да изискат намесата на 

Европейския съюз за справяне с положението.  

 

Следните връзки ще Ви насочат към съответната информация: 

Член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз  

Резолюция на Европейския парламент относно създаването на правна 

рамка на ЕС за защита на домашните любимци и бездомните животни 

(04-07-2012) 

Интергрупа към ЕП за защита и опазване на животните  

Конференция относно хуманното отношение към кучетата и котките в 

Европейския съюз (28-10-2013) 

 

 

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/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:BG:PDF
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://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ahw_events_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ahw_events_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/askEP.html


 

 

 


