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Забележка: Посочените материали са само примерни.  
Участниците могат да използват и допълнителни източници. 

1. Членове на ЕП, парламентарни групи, европейски политически семейства 

Д. Д. от партия „Консервативни либерали за управление на България“ (КЛУБ) /всяка прилика 
с действителни лица е случайна/ се кандидатира за член на Европейския парламент през 
2019 г. Новосформираната ѝ партия има огромна подкрепа и тя най-вероятно ще спечели 
депутатско място. 

Въпроси: Как ще стане това (как протичат изборите за ЕП) и какво ще се случи с Д. Д., когато 
заеме длъжността си на член на ЕП (парламентарна група, партия, роля, функции)? 
Вашето мнение: Трябва ли европейските политици да се избират пряко? 

Литература: 
Членове на ЕП – за депутатите; 
За парламента – организация; 
Избори; 
Различните функции, които изпълняват депутатите; 

2. Бежанската криза 

Няма начин в последните месеци да сте пропуснали шума около бежанската криза, 
сполетяла нашия континент.  

Въпроси: На какво дължим тази криза, защо пристигат толкова много имигранти, търсещи 
убежище в Европейския съюз? Какви решения се обсъждат в Европейския парламент, в 
Съюза като цяло и в отделните държави? 
Вашето мнение: Как трябва да бъде решена кризата според вас? 

Литература: 
Миграцията – общо предизвикателство – тематична страница на ЕП; 
Статия от студентския вестник „Поколение Европа“ по темата; 
Европейска програма за миграцията – страница на Европейската комисия; 
Съобщение за медиите на ЕК: Бежанската криза: Европейската комисия предприема 
решителни мерки; 
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3. Филмова награда ЛУКС 

Миналата година и българските кино среди имаха повод за радост, свързан с европейската 
кино сцена. Филмът „Урок“ беше сред трите филма финалисти за наградата ЛУКС на 
Европейския парламент. Номинациите за 2016 г. вече бяха обявени. 

Въпроси: Каква е тази награда, защо се връчва? Какви други каузи подкрепя ЕП? 
Вашето мнение: Точно с кино ли трябва да се занимава ЕП и защо филми като „Ида“ и „Краят 
на омагьосания кръг“ печелят наградата, а „Урок“ и „Източни пиеси“ са сред номинираните? 

Литература: 
Награда ЛУКС на Европейския парламент; 
Наградите на Европейския парламент; 

4. Единен цифров пазар 

Единният цифров пазар е една от най-обещаващите и изпълнени с предизвикателства 
области на напредък, с голям потенциал за печалби. Той разкрива нови възможности за 
насърчаване на икономиката, като в същото време улеснява спазването на 
административните и финансовите правила. 

Въпроси: Как всъщност се насърчава икономиката чрез единния цифров пазар и какво е 
значението за потребителите?  
Вашето мнение: Трябва ли европейските институции да определят развитието на пазара? 
Ако зависи от вас, коя от областите на единния цифров пазар трябва да бъде развита най-
бързо? 

Литература: 
Единният цифров пазар - тематична страница на Европейския парламент; 
Повсеместният цифров единен пазар; 
Комисията представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа;  
Цифров единен пазар за Европа - страница на Съвета на ЕС; 

5. Права на човека и награда „Сахаров“ 

Правата на човека са сред главните приоритети на Европейския парламент. Парламентът е 
важен участник в борбата за демокрация, свобода на словото, честни избори и права на 
потиснатите. 

Въпроси: Как осъществява ЕП защитата на правата на човека и подкрепата на демокрацията? 
Каква роля играе връчването на наградата „Сахаров“ и какви личности са нейни лауреати? 
Вашето мнение: Коя личност (българска, европейска или световна) бихте номинирали вие за 
носител на наградата и защо? 

Литература: 
Права на човека и демокрация: страница на ЕП; 
Страница на наградата „Сахаров“; 
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6. ТПТИ 

Една от горещите теми в дневния ред на Европейския съюз през последната година е 
Споразумението за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ (ТПТИ).  

Въпроси: Знаете ли какво ще представлява то, ако бъде сключено? Какво е отношението на 
Европейския парламент към ТПТИ, каква е позицията му и как участва той в преговорния 
процес? 
Вашето мнение: За или против свободната търговия между държавите? 

Литература: 
Споразумението за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ (ТПТИ) – тематична 
страница на ЕП; 
Статия от студентския вестник „Поколение Европа“ по темата; 
Инфографика: търговията и инвестициите между ЕС и САЩ; 

7. Промени в климата и COP21 

Според експерти човечеството е близо до това да обрече Земята на унищожение. В края на 
2015 г. световните лидери направиха пореден опит да вземат решения, които да спрат 
климатичните промени. Това се случи в Париж, на климатичната конференция, станала 
известна като COP21. 

Въпроси: С какво конференцията в Париж беше по-различна от предхождащите я, като тези в 
Киото или Доха, например? Каква е ролята на ЕП на климатичните конференции? А в борбата 
с промените в климата? 
Вашето мнение: Има ли смисъл от подобни конференции? Какво мислите за климатичните 
промени и за справянето с проблема? 

Литература: 
Климатичните изменения - тематична страница на Европейския парламент; 
COP 21: пътната карта на Парламента за преговорите за климата в Париж; 
Борба на ЕС с изменението на климата - страница на Съвета на ЕС; 
Как функционира правото на ЕС за околната среда - страница на Европейската комисия; 
Последици от изменението на климата - страница на Европейската комисия; 

8. Надзорни и контролни функции на Европейския парламент. Изборът на председател на 
Европейската комисия 

Европейският парламент, като единствена пряко избрана от гражданите институция на 
Европейския съюз, притежава редица правомощия за „опазване“ на демократичното начало 
на ЕС.  

Въпроси: Как ЕП упражнява надзор над работата на други институции, как следи за 
правилното използване на европейския бюджет и как гарантира точното прилагане на 
правото на ЕС? Има ли ЕП по-специална роля при формирането на Европейската комисия и 
избора на нейния председател? 
Вашето мнение: Как гражданите могат да „контролират“ европейските институции? 
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Литература: 
Надзорни правомощия на Европейския парламент; 
Инфографика за избора на Комисията; 
Как се избира председател на Европейската комисия; 

9. Права на жените / равни възможности 

Сред темите в Европейския парламент много често попада и борбата с неравенството във 
всички негови форми. Специална комисия в ЕП защитава правата на жените и равенството на 
половете. 

Въпроси: Кои са основните области на дискриминация на жените? Какви акции и инициативи 
провежда ЕП? 
Вашето мнение: Важно ли е въобще равенството на половете? 

Литература: 
Неравенство между половете в Европейския съюз – проучване на Евробарометър; 
Равенство между мъжете и жените – Технически фиш на ЕП; 
Страница на Комисията за права на жените и равенство на половете; 

10. Бюджет на ЕС: 

Всеки октомври бюджетът на ЕС е една от най-обсъжданите теми в кулоарите и залите на 
Европейския парламент.  

Въпроси: Кой какво точно обсъжда и каква част от цялостната бюджетна процедура се пада 
на ЕП? Винаги ли е било така? Придобил ли е ЕП и други правомощия с течение на годините? 
Вашето мнение: Защо темата за бюджета на ЕС е толкова важна? 

Литература: 
ЕП – Правомощия и процедури; 
ЕП – Бюджетни правомощия; 
ЕП в миналото; 

11. Многоезичието в Европейския съюз: 

В цяла Европа има над 60 езика, има държави с повече от 1 официален език, както редица 
регионални езици и диалекти.  

Въпроси: Има ли Европейският съюз официален език? На какъв език се работи в Европейския 
парламент, как се изказват депутатите и как хората разбират цялото прието 
законодателство? Как функционира всичко това?  
Вашето мнение: Защо е важно многоезичието и какви са ценностите, залегнали зад мотото 
на ЕС? 

Литература: 
Многоезичието в Европейския парламент; 
Устният превод в Европейския парламент; 
Мотото на ЕС; 
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12. Гласът на гражданите в ЕС: избори, петиции, гражданска инициатива и др. 

Европейският парламент е единствената пряко избрана институция на Европейския съюз. 
Така гражданите на Съюза сами решават кой да ги представлява. 

Въпроси: Но това ли е всичко? Защо наричаме ЕП „гласа на гражданите в ЕС“, какви 
възможности за пряк граждански контрол предоставя ЕП? 
Вашето мнение: Важно ли е гражданите да влияят на работата на европейските депутати? 

Литература: 
Избори за Европейски парламент;  
Петиции; 
Европейски омбудсман; 
Европейската гражданска инициатива; 

13. Тероризъм 

Почти всяка от страните в ЕС е била засегната по някакъв начин от терористични актове, а 
всяка от тях е част от борбата срещу тероризма. Трагичните събития в Париж през 2015 г. 
обаче изведоха на преден план нуждата да се намери бърз и ефективен отговор срещу 
терористичната заплаха, като в същото време запазим свободите и ценностите си. 

Въпроси: Кои са най-големите предизвикателства пред Европа при борбата с тероризма? По 
какъв начин Европейският парламент съдейства в тази борба?  
Вашето мнение: Възможно ли е Европа да запази основните си свободи и ценности, докато 
над нея тегне терористичната заплаха? 

Литература: 
Тероризмът - тематична страница на ЕП; 
Материал на Изследователската служба на ЕП: Европейска програма за сигурност; 
Борба на ЕС с тероризма - страница на Съвета на ЕС; 
Комисията представя план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на 
тероризма. 

14. Работа и стажове в европейските институции 

Ясно е, че не всички можем да бъдем членове на Европейския парламент (депутати), а и, 
като се замислим, тази работа май не е за всеки. Но за мнозина ЕП изглежда едно доста 
привлекателно място за работа.  

Въпроси: Как се започва работа в ЕП и другите институции на Съюза? Какви са 
възможностите за стаж? Предлага ли ЕП достатъчно възможности? 
Вашето мнение: Бихте ли работили в европейските институции? Защо да/не? 

Литература: 
Работа в Европейския парламент; 
Стажове; 
Учебни посещения; 
Страница на Европейската служба за подбор на персонал. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00036/%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%82
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00037/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00038/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00039/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20151125TST04632/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82
http://epthinktank.eu/2015/01/22/towards-a-new-european-agenda-on-security/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00046/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00048/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://europa.eu/epso/index_bg.htm

