
 

10 начина, по които Парламентът подобри
живота Ви през 2014-2019 г.
 
Преди европейските избори на 23-26 май научете какви мерки прие Европейският
парламент през последните пет години, за да улесни ежедневието Ви.
 

По-евтини международни разговори
 
 
Таксите за роуминг в ЕС отпаднаха от юни 2017 г., което означава, че когато пътувате в
друга страна членка, плащате за обаждания, текстови съобщения и мобилен Интернет
толкова, колкото и у дома. Това не е всичко ‒ от 15 май 2019 г. цената на обаждания до
други страни не трябва да надвишава 19 евро цента на минута. 
 
 
По-голям избор при пазаруване онлайн
 
 
Потребителите имат по-голям достъп до продукти, билети за концерти и фестивали и
услуги за резервация на хотел и наемане на кола благодарение на правила, които
сложиха край на необоснованото гео-блокиране в интернет от декември 2018 г.
 
 
По-малко пластмаса в реки и морета
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Какво свърши Парламентът
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-parliament-s-highlights-2014-2019_N01-PUB-190510-ACHI_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/edinen-tsifrov-pazar/20170612STO77250
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20190508STO45143/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20190508STO45143/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20180126STO94142/online-shopping-stopping-geo-blocking-and-country-redirects


През 2015 г. Парламентът одобри мерки за ограничаване на употребата на найлонови
торбички и днес 72% от европейците казват, че ги използват в по-малка степен. Друга
важна стъпка бе приетата забрана през март 2019 г.  на  пластмасови продукти за
еднократна употреба като чинийки,  прибори и  сламки.
 

По-голяма безопасност на личните данни
 
 
През май 2018 г.  влезе в сила нов регламент на ЕС за защитата на личните данни,
който  беше  най-голямата  реформа  в  областта  за  последните  две  десетилетия.
Правилата  дават  по-голям  контрол  на  потребителите  върху  начина,  по  който  се
използват техните данни. Парламентът също така актуализира правилата за защита на
авторското право, за да ги адаптира към дигиталната ера.
 
 
Повече права за работниците
 
 
Депутатите приеха мерки за постигане на баланс между професионален и личен живот
, които гарантират правото на бащите на 10 дни отпуск при раждането на детето им.
Бяха регламентирани и минималните права на най-уязвимите работници ‒  тези на
повикване или работещите за Интернет платформи като Uber.
 
 
Опазване на планетата за следващите поколения
 
 
През  2016  г.  Парламентът  одобри  Споразумението  за  климата  от  Париж,  с  което
страните по света си поставят за задача да се борят срещу климатичните изменения. В
последствие  депутатите  приеха  редица  законодателни  актове  за  намаляване  на
емисиите и  по-голямо използване на възобновяемите енергийни източници,  за  да
превърнат в  реалност поетите от  ЕС ангажименти.

Основното за Европейския парламент
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/what-is-the-european-parliament
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20150424IPR45708/meps-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180522STO04023/gdpr-is-in-effect-now-you-decide-on-your-digital-privacy
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20180706STO07413
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-eu-law-to-improve-workers-rights-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20160930IPR44535/meps-green-light-for-paris-climate-agreement-to-trigger-its-entry-into-force
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/energhien-siuz/20180109STO91387


Повече възможности за обучение в чужбина
 
 
За да могат  повече европейци да  се  възползват  от  възможността  да  учат  или да
изкарат  стаж  в  чужбина,  депутатите  предложиха  през  март  2019  г.  трикратно
увеличение  на  финансирането  за  програмата  „Еразъм  +“  на  ЕС.
 
 
Подкрепа за икономическия растеж
 
 
През декември 2018 г.  Парламентът одобри споразумение за свободна търговия с
Япония, което е най-голямото подобно споразумение, договорено от ЕС. Парламентът
подкрепи  и  договори  с  Канада  и  Сингапур;  целта  на  всички  тях  е  да  премахнат
бариерите пред бизнеса и да създадат условия за разрастване и нови работни места.
 
 
По-безопасна Европа
 
 
През 2016 г. Парламентът подкрепи мерки, задължаващи авиокомпаниите да споделят
със службите за сигурност информация за хората, които пристигат в или отлитат от ЕС
. Целта е да се улесни борбата с тероризма и организираната престъпност. 
 
 
Година по-късно бяха одобрени стъпки за противодействие на лицата, които пътуват в
чужбина,  за  да  се  включат  в  терористични  групи,  и  на  „вълците  единаци“,  които
действат сами в ЕС. Депутатите затегнаха също така контрола върху огнестрелните
оръжия и одобриха правила за прекъсване на финансовите потоци за терористи.
 
 
Подобрена енергийна ефективност
 
 
Опростена схема за обозначаване на енергийната ефективност на уредите, одобрена
през  2017  г.,  се  очаква  да  доведе  до  спестявания  от  енергийни  сметки  за

Работата на евродепутатите
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/how-do-meps-represent-me
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/erazm/20190222STO28402
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20181127STO20312
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20181127STO20312
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/ghlobalizatsiiata/20161014STO47381
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/rieziervatsionni-danni-na-ptnitsitie
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/terorizmt/20180316STO99922
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170609IPR77001/simplifying-energy-labels-for-home-appliances-to-a-to-g


потребителите в размер на до 500 евро на година.
 
 
Европейските избори ще се проведат от 23 до 26 май. Вашият глас може да допринесе
за определянето на бъдещето на Европа и да повлияе на решенията на Парламента по
въпроси, които касаят ежедневието Ви. Научете повече.
 
Допълнителна информация
С какво се занимават депутатите
Как работата на Парламента засяга ежедневието Ви
Как да гласувате на европейските избори
Всичко най-важно за европейските избори
Повече информация за работата на Парламента през мандата 2014-2019 г. (EN)
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https://www.thistimeimvoting.bg/
https://www.thistimeimvoting.bg/
https://www.thistimeimvoting.bg/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/faq/11/the-work-of-meps
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/home
https://www.evropeiski-izbori.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/evropeyski-izbori-2019-gh/20181122STO19860
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637942/EPRS_IDA(2019)637942_EN.pdf

