
ЕП с призив към Обединеното кралство за 
преодоляване на настоящата безизходица

Евродепутатите потвърдиха ангажимента на ЕС за защита на 
мира, стабилността и целостта на вътрешния пазар в дебат 
относно Брекзит на 30 януари. Председателят на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер заяви отново, че „споразумението за 
оттегляне, одобрено от двете страни, е най-добрата и 
единствената възможна сделка“. Още...

Акценти от работата на Европейския парламент

Държавите членки без 
върховенство на закона 
губят пари от фондовете

Европейският парламент в България

„Избирам Европа“: 
Есе от Кристина Димова

Правителствата, които се 
намесват в съдебната система 
или не успяват да се справят с 
измамите и корупцията, 
рискуват замразяване на 
средствата от ЕС. Още...

Парламентът прие позицията 
си по нова програма на ЕС за 
насърчаване на инвестициите 
и достъпа до финансиране 
през периода 2021 – 2017 г. 
Още...

Европейският парламент се 
противопостави на Европа „à 
la carte” и „второстепенното 
членство“, в резолюция, която 
беше гласувана в четвъртък. 
Още... 

ЕП подкрепя програмата 
„InvestEU“ за повече 
работни места и растеж 

EП иска прекратяване на 
практиката на неучастие 
в правото на ЕС 

Защо и как Европа е важна за нас? 
Студенти от ФЖМК се включиха в 
конкурс за есе на тема „Избирам 
Европа“. Споделяме с вас в серия 
от публикации есетата на 
победителите. Още...

Бюрото на ЕП в България проведе 
публична дискусия на тема „Имат 
ли значение фактите? 
Дезинформацията като инструмент 
по време на избори“ на 22 януари.
Още... 

Всички акценти от работата на Европейския парламент ще намерите тук 

Всички акценти от работата на Европейския парламент 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

Дезинформацията като 
инструмент за влияние

Избирам Европа

Европейски избори 2019 г. 
Този път ще гласувам

Този път не е достатъчно да се 
надяваме на по-добро бъдеще –
този път всички ние трябва да 
поемем отговорност, за да може 
то да се осъществи
Още...
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