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Бюджетът на ЕС за 2020 г. трябва да бъде 
фокусиран върху бъдещето на Европа

Евродепутатите от комисията по бюджети поискаха ЕС да 
отговори на предизвикателствата относно климата, да помогне 
на младите хора и да укрепи икономиката по време на 
гласуването на своята позиция относно бюджета на ЕС за 2020 г. 
Комисията по бюджети увеличи финансирането за много 
програми и проекти. Още...

Акценти от работата на Европейския парламент

ЕП порица блокирането на 
Албания и Северна 
Македония за ЕС

Европейският парламент в България

През ноември и декември в 
България идват финалистите 
за наградата за кино на ЕП

В резолюция приета в четвъртък, 
Европейският парламент 
подчертава, че двете страни 
отговарят на изискванията на ЕС 
за започване на преговори. 

Още...

Икономистът Илхам Тохти, който 
се бори за правата на уйгурското 
малцинство в Китай, е носителят 
на наградата „Сахаров“ за 
свобода на мисълта за 2019 г. 
Още...

Евродепутатите осъждат 
категорично едностранната 
турска военна интервенция в 
Североизточна Сирия и 
призовават Турция да изтегли 
всичките си военни сили от 
териториите на Сирия. Още... 

Илхам Тохти печели награда 
„Сахаров“ за свобода на 
мисълта за 2019 г.

ЕП призовава за санкции 
срещу Турция заради 
военната операция в Сирия 

През ноември ще излезе пълната 
програма на вече традиционните 
за цяла Европа филмови дни 
ЛУКС. Общо 7 града в България ще 
покажат тазгодишните финалисти. 
Припомнете си кои са те тук.

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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10 нови училища станаха 
посланици на ЕП

Предстоящо

Ученици от Златоград, Мадан 
и Смолян научиха повече за 
ЕП на посещение в София

Ученици посетиха Бюрото на ЕП в 
България и се срещнаха с 
евродепутатите Андрей Новаков и 
Петър Витанов. Младежите 
научиха повече за възможностите, 
които ЕС им предоставя. Още...

Програмата за училища посланици 
на ЕП продължава да се разраства 
и през учебната 2019/20 година. 
Целта на инициативата е да 
подобри осведомеността сред 
учащите относно Европейския 
съюз. Още...
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