
 

Еманюел Макрон защитава идеята за
„европейски суверенитет“
 
Президентът на Френската република Еманюел Макрон обсъди във вторник
бъдещето на Европа с членовете на ЕП и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер.
 
 
 
Президентът  Еманюел  Макрон  заяви:  „В  моите  очи  Европейският  парламент  е
седалището  на  европейския  суверенитет,  отговорност  и  жизненост.  Точно  тук  се
разиграва една част от бъдещето на Европа... от тук трябва да започне възраждането
на една Европа, понесена от самия дух на своите народи. Иска ми се да продължим
отвъд  разделенията  между  Севера  и  Юга,  Изтока  и  Запада,  малки  и  големи,  и
национални  разочарования.“   
 
 
 
Той каза на евродепутатите, че една година преди европейските избори е „...наша
отговорност през идните месеци да проведем истински европейски дебат, да имаме
истински европейски заглавия,  които да позволят на нашите народи да изберат.“
Според него, за да се справим с глобалните брожения, имаме нужда от суверенитет,
който да бъде по-голям от нашия собствен и да го допълва, европейски суверенитет.
 
 
 
В приветствието си към Г-н Макрон председателят на Европейския парламент Антонио
Таяни каза: „Благодаря Ви за участието Ви в един истински дебат с евродепутатите.
Бъдещето на Европа е сега и започва от тук, в сърцето на европейската демокрация.
Време е  заедно да превърнем визиите в  реалност:  контролирана миграция,  силна
отбранителна и външна политика за сигурна Европа.“
 
 
 
Повечето лидери на политически групи в Парламента приветстваха проевропейския
устрем на президента Макрон и ролята на Франция в съвместната военна интервенция
в Сирия, като призоваха за повече Европейски съюз и формирането на европейска
армия. Други евродепутати подчертаха предизвикателствата, пред които е изправен
Европейският  съюз  днес:  борбата  с  тероризма,  миграционната  криза,  цифровите
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технологии и завършването на банковия и паричния съюз на ЕС.
 
 
 
За да гледате отделните изказвания, кликнете върху връзките отдолу.
 
 
 
Антонио Таяни, председател на Европейския парламент
 
 
 
Еманюел Макрон, президент на Френската република (част първа)
 
Еманюел Макрон, президент на Френската република (част втора)
 
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия
 
Манфред Вебер, ЕНП
 
Удо Булман, С&Д
 
Сайед Камал, ЕКР
 
Ги Верхостад, АЛДЕ
 
Филип Ламбертс, Зелените
 
Патрик Льо Ярик, ЕОЛ/СЗЛ
 
Флориан Филипо, ЕСПД
 
Никола Бе, ЕНС
 
Допълнителна информация
 
Президентът на Френската република стана четвъртият от поредица дебати между
държавни и правителствени ръководители на ЕС и евродепутатите относно бъдещето
на Европейския съюз след ирландския министър-председател Лео Варадкар на 17
януари,  хърватския  министър-председател  Андрей  Пленкович  на  6  февруари  и
португалския министър-председател Антонио Коща на 14 март. Следващите дебати ще
бъдат с министър-председателя на Белгия Шарл Мишел и Люксембург Кзавие Бетел
през май. Канцлерът на Федерална република Германия Ангела Меркел ще дебатира с
евродепутатите през ноември.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-the-president-of-the-french-republic-emmanuel-macron-on-the-future-of-europe---opening-statement-by-antonio-tajani-ep-president_I153405-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-the-president-of-the-french-republic-emmanuel-macron-on-the-future-of-europe---opening-statement-by-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic_I153406_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-the-president-of-the-french-republic-emmanuel-macron-on-the-future-of-europe---opening-statement-by-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic_I153406_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-the-president-of-the-french-republic-emmanuel-macron-on-the-future-of-europe---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec_I153407-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic-on-the-future-of-europe---first-round-of-political-group-speakers_I153408_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic-on-the-future-of-europe---first-round-of-political-group-speakers_I153408_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic-on-the-future-of-europe---first-round-of-political-group-speakers_I153408_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic-on-the-future-of-europe---first-round-of-political-group-speakers_I153408_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic-on-the-future-of-europe---first-round-of-political-group-speakers_I153408_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic-on-the-future-of-europe---first-round-of-political-group-speakers_I153408_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic-on-the-future-of-europe---first-round-of-political-group-speakers_I153408_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-emmanuel-macron-president-of-the-french-republic-on-the-future-of-europe---first-round-of-political-group-speakers_I153408_08-V_rv
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180112IPR91628/sporied-irlandskiia-priemiier-idiealt-za-iedno-po-dobro-bdieshchie-vsie-oshchie-vdkhnoviava
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180202IPR97024/sporied-khrvatskiia-priemiier-ptiat-ni-triabva-da-vodi-napried-a-nie-nazad
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-without-giving-more-to-it-says-portuguese-pm


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Видеозапис на дебата (17.04.2018 г.)
Бъдещето на ЕС: как Парламентът работи за по-добра Европа
Безплатни снимки и аудиовизуални материали от срещата на френския президент с
председателя на ЕП
Безплатни снимки и аудиовизуални материали относно бъдещето на Европа
Аудиовизуални извадки от пристигането на г-н Макрон и г-н Таяни
Аудиовизуални извадки от встъпителното изказване на председателя Таяни
Аудиовизуални извадки от встъпителното слово на президента Макрон
Аудиовизуални извадки от въпросите и отговорите в дебата относно бъдещето на
Европа
Аудиовизуални извадки от дебата относно бъдещето на Европа и заключително
изказване

Emilie TOURNIER
(+32) 2 28 30578 (BXL)
(+33) 3 881 72649 (STR)
(+32) 473 55 74 66
@EP_ForeignAff
emilie.tournier@europarl.europa.eu

Krasimir SAVOV
(+32) 2 28 41996 (BXL)
(+33) 3 881 78386 (STR)
(+32) 473 525 428
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/bdeshcheto-na-es
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-presidents-of-french-republic-and-european-parliament_5703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-presidents-of-french-republic-and-european-parliament_5703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tajani-meets-macron-arrival-roundtable_I153414-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-with-the-president-of-the-french-republic-emmanuel-macron-on-the-future-of-europe---opening-statement-by-antonio-tajani-ep-president_I153405-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-macron-opening-speech_I153413-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-macron-debate_I153923-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-macron-debate_I153923-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe-macron-debate-final-statement_I153989-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe-macron-debate-final-statement_I153989-V_v
https://twitter.com/EP_ForeignAff


Френският президент Еманюел Макрон се изказва пред членовете на Европейския парламент в Страсбург© European Parliament
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