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По-екологична, справедлива и стабилна 
селскостопанска политика на ЕС

Бъдещата селскостопанска политика на ЕС следва да бъде по-гъвкава 
и по-устойчива, включително на кризи, така че стопаните да 
продължат да гарантират сигурността на хранителните доставки. 
Евродепутатите приеха в петък позицията си относно реформата на 
селскостопанската политика на ЕС за периода след 2022 г. Екипът от 
преговарящи на ЕП вече е готов да започне разговори с министрите 
на ЕС. Още...

„Категорична подкрепа“ за 
гражданите на България в 
техните законни искания

Европейският парламент в България

В четвъртък комисията по 
граждански свободи на ЕП 
призова българските власти да 
гарантират зачитането на 
ценностите на ЕС и Хартата на 
основните права. Още...

ЕП подчерта, че последните 
предложения на Съвета не са 
достатъчни, за да се създаде 
практически инструмент, 
свързващ средствата на ЕС със 
зачитането на принципите на 
правовата държава. Още...

Не може да се търгува с 
европейското гражданство като 
стока, е мнението на 
мнозинството от говорителите, 
които искат да сложат край на 
схемите за „златни паспорти“.
Още... 

Ефективна защита на 
бюджета и на принципите 
на правовата държава

Държавите членки трябва 
незабавно да спрат 
продажбата на паспорти

Почти осем от всеки десет 
респонденти (77 %) в целия ЕС 
подкрепят идеята, че ЕС трябва да 
предоставя средства на държавите 
членки само при условие че 
прилагат принципите на правовата 
държава и демокрацията. Още...
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Гражданите: Средствата на ЕС 
да бъдат обвързани с 
върховенството на закона

Акценти от работата на Европейския парламент

октомври 2020

В петата година след нейното 
начало Програмата продължава да 
буди огромен интерес сред 
учебните заведения в България. С 
обновен формат през учебната 
2020/2021 година тя ще обхване 
нови 10 училища. Още...

Бюрото на ЕП в България и 
Фондация Reach for Change 
организиарат уебинар на тема 
„Иновации за социално 
приобщаване“ на 13 ноември 2020г, 
петък, от 12.00 до 13.30 ч. Как да 
станете част от него, четете тук.

Предстоящо

Програмата за училища 
посланици на ЕП се 
разширява с 10 нови училища

Уебинар: Иновации за 
социално приобщаване на 
13 ноември
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