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Повече от пари: дългосрочният бюджет на ЕС е 
инструмент за бъдещето на Европа

Евродепутатите подчертаха, че ЕП ще даде съгласието си само за 
бюджет, който отговаря на амбициите на Европейския съюз, в 
рамките на дебат относно финансирането от ЕС за 2021 – 2027 г.
Говоренето за бюджета означава да говорим за бъдещето на ЕС, 
заявиха евродепутатите в ключов пленарен дебат с Николина Брняц,
представляващa Съвета на ЕС, и председателя на Комисията Урсула 
фон дер Лайен. Още...

Бъдещите търговски 
отношения между ЕС и 
Обединеното кралство

Европейският парламент в България

Комисията по петиции на ЕП 
посети България

ЕП призовава за гарантиране на 
равнопоставени условия чрез 
стабилни ангажименти и 
„динамичното привеждане в 
съответствие“ на правилата на 
ЕС и Обединеното кралство. 
Още...

ЕП призовава Съвета да осигури 
единна позиция на ЕС и да 
противодейства на 
отстъплението по отношение 
равенството между половете и на 
всички мерки, подкопаващи 
правата на жените. Още...

Парламентът призовава за силен 
набор от права за защита на 
потребителите в контекста на 
изкуствения интелект и 
автоматизираното вземане на 
решения, в  одобрената 
резолюция. Още... 

Права на жените: ЕП призовава 
за повече равенството между 
половете

Изкуствен интелект: 
осигуряване на сигурна 
употреба за потребителите

„България е предприела стъпки за 
подобряването на правата на 
българските потребители в 
сферата на кредитополучаването, 
ще продължим да следим 
прилагането на законовите 
изменения.“ Още...

Всички акценти от работата на Европейския парламент ще намерите тук 
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Петър Витанов в „Кафе 
Европа“

Учители влязоха в ролята на 
разобличители на фалшиви 
новини

Медийната грамотност е 
неизменна част от критичното 
мислене и е важно учители и 
ученици да имат уменията и 
инструментите за борба с 
дезинформацията. Още...

Дългосрочният бюджет на ЕС, 
транспортната политика, 
Европейският зелен пакт – това 
бяха само част от темите, които 
млади хора обсъдиха с Петър 
Витанов, член на ЕП, по време на 
„Кафе Европа“ на 27.02. Още...

Акценти от работата на Европейския парламент
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