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Нова зелена стратегия за Европа: Първи реакции 
от евродепутатите 
След неотдавнашната декларация на Парламента за извънредна 
ситуация в областта на климата, председателят на Комисията фон 
дер Лайен изложи плановете на Комисията за достигане на 
климатична неутралност в ЕС до 2050 г. Лидерите на политическите 
групи представиха вижданията си относно това как да се гарантира, 
че бъдещото „европейско законодателство в областта на климата“ 
ще бъде финансирано и изпълнено по икономически и социално 
балансиран начин. Още...

Eвродепутатите призовават за 
намаляване на пестицидите с 
цел спасяване на пчелите

Европейският парламент в България

Зимна игра: познавате ли 
европейските столици?

Евродепутатите призовават 
Комисията да засили своята 
инициатива за опрашващите 
насекоми и да представи нови 
мерки за защита на пчелите и 
други опрашители. Още...

Дъщерята на Илхам Тохти, 
носител на награда „Сахаров“ за 
2019 г., прие на 18 декември 
отличието от името на баща си, 
който излежава присъда в Китай. 
Още...

Емили О’Райли (Ирландия) бе 
избрана за периода 2019-2024 г. 
Омбудсманът провежда 
разследвания свързани с лошо 
администриране в институциите, 
органите, офисите и агенциите на 
ЕС. Още... 

Дъщерята на Илхам Тохти 
получи наградата „Сахаров“ 
от негово име

Емили О’Райли е 
преизбрана за 
Европейски омбудсман 

Колко добре познавате Европа? 
Включете се в нашето зимно 
предизвикателство и разберете 
колко европейски столици можете 
да разпознаете. Още...

Всички акценти от работата на Европейския парламент ще намерите тук 

Всички акценти от работата на Европейския парламент в България ще намерите тук 
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Евробарометър: защитата на 
правата на човека е най-
важната ценност на ЕС 
според гражданите му

Игра

Евробарометър: европейските 
граждани поставят 
изменението на климата като 
основен приоритет за ЕП 

Борбата с изменението на климата 
и опазването на околната среда 
„трябва да бъде най-големият 
приоритет на Европейския 
парламент (ЕП)“, казват гражданите 
на ЕС.  Още...

Настоящето проучване на 
Евробарометър, публикувано във 
вторник, задава на гражданите редица 
въпроси, сред които и коя политическа 
тема трябва да се превърне в 
приоритет за Парламента. Още...

Акценти от работата на Европейския парламент
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