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гр. Монтана, 14 октомври 2017 г. 

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 „КЛУБ – Консервативни либерали за управление на България“ (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 две години 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; 
Миграция и убежище - тематична страница на ЕК; 
Европейска програма за миграцията – страница на Европейската комисия; 
Намиране на решения на миграционния натиск - Съвет на ЕС; 
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3. Филмова награда ЛУКС 

Вече няколко пъти български филми са попадали в селекцията на наградата за кино на 
Европейския парламент. През 2015 г. филмът „Урок“ беше сред трите филма финалисти за 
наградата ЛУКС, а по-рано това бяха „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ и „Източни 
пиеси“. Самата награда ЛУКС пък наскоро отпразнува своята 10-годишнина и вече заема 
достойно място сред европейските филмови фестивали. 

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 „Животът ми 
като тиквичка“ и „Краят на омагьосания кръг“ печелят наградата, а „Урок“ и „Слава“ са сред 
номинираните? 

Литература: 
Награда ЛУКС на Европейския парламент; 
Наградата ЛУКС за 2016 г. 
Отново филм с българско участие сред трите финалиста за филмовата награда LUX 2017 
Наградите на Европейския парламент; 

4. Промени в климата и околната среда 

Според експерти човечеството е близо до това да обрече Земята на унищожение. 
Замърсяването на околната среда и последиците за климата са една от най-дискутираните 
теми и Европейският съюз остава силно загрижен относно възможностите за превенция и 
контрол над тези климатични изменения. 

Въпроси: Кои са основните източници на замърсяване на околната среда? По какъв начин се 
отразяват на гражданите на европейските държави? Какви мерки за тяхната превенция 
взима ЕС?  
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; 
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; 

5. 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; 
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6. 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; 
Бюджетът на ЕС за 2017 г. 

7. Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС 

Референдумът за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и неговият резултат станаха 
прецедент в историята на Съюза. Макар още неосъществено, оттеглянето беше потвърдено 
от британския парламент и се очаква изпълнителните органи на острова скоро да стартират 
чл. 50 – процедурата за излизане от ЕС на страна членка. 

Въпроси: Какво представлява процедурата по напускане на Съюза от страна членка? На какъв 
етап от нея е Обединеното кралство? Съществува ли риск, други страни членки да вземат 
сходни решения? 
Вашето мнение: Трябва ли страните членки да имат право да напускат Съюза? Какви според 
вас са причините, поради които гражданите на Обединеното кралство взеха такова решение? 

Литература: 
Оттеглянето на Великобритания от ЕС – тематична страница на ЕП; 
Член 50 от Договора за Европейския съюз; 
ЕС и Обединеното кралство след референдума от 23 юни 2016 г. – Съвет на ЕС; 

8. 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; 
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20160701TST34439/%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20150625TST70823/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/digital-single-market-strategy/


 

9. 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“; 
Наградата „Сахаров“ за 2016 г.; 
Sakharov Prize 2017: discover the nominees. 

10. Антидискриминационни практики в ЕС. Политики за равноправие 

Дискриминацията и нейните измерения в различни аспекти на социалната и битова сфери са 
силно дискутирани в различните институции на ЕС. Съюзът се стреми да осигури равни 
възможности за всички негови граждани, независимо от тяхната полова принадлежност, 
социален статус, националност, физическо и психическо състояние.  

Въпроси: Кои са основните области на дискриминация? Какви акции и инициативи 
провеждат ЕП и останалите институции за справяне с дискриминацията?  
Вашето мнение: Важно ли е според Вас равенството и отдаването на равни възможности? 
Защо? 

Литература: 
Равенство: Правила на ЕС за справяне с дискриминацията, въведени във всички 28 страни от 
Съюза – Европейска комисия;  
Неравенство между половете в Европейския съюз – проучване на Евробарометър; 
Заетост, социални въпроси и приобщаване на хората с увреждания в ЕС - Европейска 
комисия; 
Страница на комисията по права на жените и равенство на половете в ЕП; 
Равенство между мъжете и жените – Технически фиш на ЕП. 

11. Еразъм – най успешната програма на ЕС 

Няма начин да не сте чували това име – „Еразъм“. Много от Вас вероятно дори нямат 
търпение да се възползват от възможностите, които предлага тази програма. Преди това 
обаче искаме да ни разкажете повече за нея. 

Въпроси: Какви за целите на програма „Еразъм+“ и какви възможности дава? Кой може да 
участва? Как се финансира и управлява? Какви са ползите от нея? 
Вашето мнение: Има ли нужда от програма „Еразъм+“ в бъдеще 

Литература: 
„Еразъм“ – Бъдещето на една от най-успешните програми на ЕС; 
„Еразъм+“ – Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта; 
Програмата „Еразъм”: какво означава тя за Европа? – инфографика. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00015/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/20161024TST48413/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-2016-%D0%B3.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170911STO83546/sakharov-prize-2017-discover-the-nominees
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-27_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-27_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00067/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=bg
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20130901TST18403/20121213STO04619/proghramata-ierazm-kakvo-oznachava-tia-za-ievropa
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20130901TST18403/20121213STO04619/proghramata-ierazm-kakvo-oznachava-tia-za-ievropa


 

12. 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; 
Кои са официалните езици на ЕС?; 
Каква роля играе ЕС за популяризирането на чуждоезиковото обучение? 

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. и в 
Брюксел през 2016 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; 
Ответни действия по отношение на чуждестранните бойци, занимаващи се с тероризъм, и 
последните терористични нападения в Европа - Съвет на ЕС; 
Борба на ЕС с тероризма – страница на Съвета на ЕС. 

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 в Европейския парламент; 
Учебни посещения; 
Страница на Европейската служба за подбор на персонал; 
Стажове в Европейската комисия. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00013/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://www.europarl.europa.eu/interpretation/bg/introduction/introduction.html
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_bg.htm
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_bg
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_bg
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://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/
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
http://ec.europa.eu/civil_service/job/trainee/index_bg.htm


 

15. 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? 

Литература: 
Надзорни правомощия на Европейския парламент; 
Инфографика за избора на Комисията; 
Как се избира председател на Европейската комисия; 
Европейска комисия – преглед, какво прави?, състав; 

16. Бъдещето на ЕС и мястото на България 10 години след присъединяването 

За да се справи с предизвикателствата пред себе си, ЕС трябва да се възползва пълноценно 
от Договора от Лисабон. Но за да върви напред, ЕС трябва да се реформира. В този труден за 
Европа момент и 10 години след присъединяването си България все още търси своето място 
сред европейските си партньори. 

Въпроси: Какви са основните предизвикателства пред ЕС през последните години? Трябва ли 
да се промени Съюзът, за да се справи с тях? 
Вашето мнение: Какво донесе членството в ЕС на България? Как виждате Вие бъдещето на 
Съюза, от който страната ни е част вече 10 години? 

Литература: 
Бъдещето на ЕС: как Парламентът работи за по-добра Европа 
Разширяването на Съюза; 
10 години от членството на България в Европейския съюз - Министерство на външните 
работи; 
Пътят на България към Европейския съюз; 
Механизъм за сътрудничество и проверка за България и Румъния; 
Българският президент Плевнелиев пред ЕП: Европа се нуждае от повече интеграция; 
Бъдещето на ЕС: какво казват водещи депутати. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00006/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/ep_products/infographics/ec-president/bg/index.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20140711STO52254&format=XML&language=BG
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20170616TST77649
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.1.html
http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/5200/index.html
http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/5200/index.html
http://ebox.nbu.bg/eun/view_lesson.php?id=195
https://ec.europa.eu/info/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm_bg
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20160606STO30668/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B5%D0%BF-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20170219STO63247/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8

