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Бъдещите отношения между ЕС и Великобритания: 
какви са следващите стъпки 
Брекзит не е краят на сътрудничеството между Великобритания и ЕС. 
Започват преговори, които ще определят как те могат да работят 
съвместно по много въпроси. Приетото споразумение за оттегляне 
уреди важни проблеми като правата на гражданите на ЕС във 
Великобритания и на британците в ЕС, финансовите ангажименти на 
Лондон, както и контрола по границите, особено тази между 
Обединеното кралство и Ирландия. Още...

Гражданите да бъдат в 
основата на Конференцията за 
бъдещето на Европа

Европейският парламент в България

Започна регистрацията на 
групи за срещата на 
европейската младеж (EYE) в 
Страсбург 

ЕП иска гражданите да бъдат в 
центъра на широки дискусии 
за справянето с вътрешните и 
външните предизвикателства, 
които не са били предвидени 
при приемането на Договора 
от Лисабон. Още...

Изменените правила за 
командированите превозвачи, 
времето за почивка и по-
стриктните правила за 
каботаж имат за цел да спрат 
нарушенията на 
конкуренцията. Още...

В нова резолюция ЕП 
приветства ангажимента на 
Комисията да направи 
„равното възнаграждение за 
равностоен труд“ 
основополагащ принцип. 
Още... 

Пакет за мобилност: 
комисията по транспорт на ЕП 
подкрепя споразумението

Необходими са мерки за 
гарантиране на равното 
заплащане за жените

По време на събитието, което се 
провежда веднъж на две години, 
се обменят идеи и се обсъждат 
нови перспективи. Включете 
младежка си делегация – краен 
срок 29 февруари! Още...

Всички акценти от работата на Европейския парламент ще намерите тук 
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Младежка награда „Карл 
Велики“ за 2020 г.: 
срокът за кандидатстване е 
удължен!

Възможности за млади

Гимназисти от 5 училища в 
Стара Загора, Хасково и 
Димитровград са новите 
участници в „Евроскола“ 

На 11 януари в Хасково се проведе 
регионално състезание за участие в 
програма „Евроскола“ на
Европейския парламент. Пет 
ученически спечелиха пътуване до 
Страсбург, Франция. Още...

Вие сте на възраст от 16 до 30 
години и имате проект с 
европейско измерение? Имате на 
разположение още 3 седмици, за 
да канидатствате за парична 
подкрепа. Още...

Акценти от работата на Европейския парламент
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