
ЕП обсъди приоритетите на българското 
председателство на Съвета

На 17 януари евродепутатите обсъдиха с министър-председателя 
Бойко Борисов приоритетите на българското председателство на 
Съвета на ЕС. Евродепутатите приветстваха намерението на 
българското председателство да се концентрира върху европейската 
перспектива за Западните Балкани и бъдещето на младите хора в 

Европа. Още...

Акценти от работата на Европейския парламент

Идеалът за едно по-добро 
бъдеще все още 
вдъхновява

Информационно бюро в България

Български министри в 
ресорни комисии на ЕП

Европейската младежка 
награда „Карл Велики“

Министър-председателят на 
Ирландия Лео Варадкар даде 
началото на поредица от 
дебати между лидери от ЕС и 
евродепутатите на тема 
бъдещето на Европа. Още...

Промени в контрола върху 
износа на европейски 
технологии като продукти за 
кибернаблюдение целят да 
избегнат използването им за 
нарушаване на... Още...

Евродепутатите ще 
преговарят със Съвета 
относно обвързващи цели за 
повишаване на енергийната 
ефективност с 35% и на дела 
на възобновяемите... Още…

Кибертехнологии: ЕП 
гласува за край на 
нарушенията на права

По-чисто и ефективно 
използване на  
енергията

В серия от заседания български 
министри представиха плановете 
на страната за ротационното 
председателство на Съвета на ЕС 
до края на юни 2018 г. Приоритети 
в областта на... Още...

За десета поредна година ЕП 
съвместно с Фондацията за 
международната награда „Карл 
Велики“ организират конкурс 
посветен на развитието и 
интеграцията на ЕС... Още...

Следващото регионално 
състезание „Евроскола“ ще се 
проведе в гр. Кюстендил на 10 
февруари 2018 г. за средни 
училища от областите Благоевград 
и Кюстендил. Още...

Всички акценти от работата на Европейския парламент ще намерите тук 

Всички акценти от работата на Информационното бюро в България ще намерите тук 

Контакти

ул. „Г. С. Раковски“ № 124, 
1000 София, България

Тел.: +359 (0)2 985 35 45
EPSofia@europarl.europa.eu

www.europarl.bg

„Евроскола“ за областите 
Благоевград и Кюстендил

Предстоящо

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180112IPR91631/iep-obsdi-prioritietitie-na-blgharskoto-priedsiedatielstvo-na-svieta
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20170616TST77649/20180112IPR91628/sporied-irlandskiia-priemiier-idiealt-za-iedno-po-dobro-bdieshchie-vsie-oshchie-vdkhnoviava
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/security/20180115STO91701/kibiertiekhnologhii-iep-ghlasuva-za-priedotvratiavanie-na-narushieniia-na-prava-na-chovieka
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180112IPR91629/ievrodieputatitie-tsieliat-po-chisto-i-iefiektivno-izpolzvanie-na-ienierghiiata
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/preview/bg/news_events/media/press-release/2018/january2018/presidency.html
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/preview/bg/news_events/media/press-release/2018/january2018/ecyp_start2018.html
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/preview/bg/news_events/media/press-release/2018/january2018/euroscola_kn2018.html
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