София

БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
НОВИНИ
10 ГОДИНИ EUROPE DIRECT ОТБЕЛЯЗВАТ В БРЮКСЕЛ #EDIC2015
Европейската информационна мрежа
EUROPE DIRECT празнува 10тата си годишнина на Обща годишна среща /AGM/ от 19 до
22 октомври. Събитието започва тази вечер
в Кроун Плаза, в Брюксел и ще бъде открито от директора на Главна дирекция Комуникации на Европейската комисия - Вивиян
Хофман. Участниците ще имат възможност
да обсъдят различни начини за подобряване на работата си, с колеги и представители
на различни европейски служби. Работната
програма се състои от различни пленарни и
работни сесии и групи.
Провеждането на срещата в Брюксел ще
позволи на участниците, да присъстват и на
шестото годишното издание на Европейската конференция по публична комуникация
(EuroPCom) организирана, съвместно от институциите на ЕС и обединяваща информационните разпространители от редица местни, регионални, национални и европейски
организации. Програмата включва поредица от семинари и тематични дебати, както
и интерактивни мрежови разговори и сесии
по конкретни теми. Основните обсъждани
теми ще бъдат миграционната политика и
бежанската криза, както и новите правила
на Пакта за стабилност и растеж.

ВИЖТЕ СОФИЯ ОТВИСОКО НА

ЕВРОПЕЙСКИЯТ
ПАРЛАМЕНТ
ПРИСЪЖДА НАГРАДАТА „САХАРОВ“ ЗА 2015 Г. НА РАИФ БАДАУИ
Раиф Бадауи е носителят на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта
за 2015 г., определиха лидерите на политическите групи в Европейския парламент и председателят Мартин Шулц
на 29 октомври. Бадауи е блогър от Саудитска Арабия, който е осъден на 10
години затвор и 1 000 удара с камшик
за нанасяне на обида на исляма на уебсайта си, създаден, за да насърчава
социален, политически и религиозен
дебат. Церемонията по връчването на
наградата ще се състои в Страсбург на
16 декември.
При обявяването на лауреата председателят на ЕП Мартин Шулц заяви: “На този
човек, който е изключително добър човек,
пример за подражание, му бе наложено едно
от най-ужасните наказания, което съществува в страната - то може да бъде описано
само като брутално насилие“. „Призовавам
кралят на Саудитска Арабия да спре изпълнението на присъдата, да освободи г-н Бадауи, да му позволи да се върне при жена
си и да му позволи да дойде тук по време на
сесията през декември, за да получи наградата си“, каза още г-н Шулц.

Бадауи: „затворник на съвестта“
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Раиф Бадауи е саудитски блогър, активист за човешки права и автор на уебсайта „Свободни саудитски либерали“. Той бе
арестуван през 2012 г., а по-късно бе осъден на 10 години затвор, значителна глоба
и 1 000 удара с камшик заради нанасянето
на обида на ислямските ценности на уебсайта си.

Номинации могат да бъдат правени от
отделна политическа група или от поне 40
депутати от различни групи в ЕП. Комисиите
по външни работи и развитие в ЕП определят трима финалисти на база на номинациите, а след това лидерите на политическите
групи в ЕП избират лауреата за годината..

През януари 2015 г. той получи първите 50 удара с камшик от наказанието си.
След международни протести изпълнението
на останалите удари бе отложено. По-рано
през седмицата жената на г-н Бадауи Енсаф
Хайдар, която в момента живее в Канада с
трите им деца, обяви, че властите в Саудитска Арабия са одобрили изпълнението на
ударите да бъде възобновено.

ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ
ПУБЛИКУВА РЪКОВОДСТВО ЗА
ИЗБЯГВАНЕ НА ГРЕШКИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

През февруари 2015 г. Европейският
парламент одобри резолюция, която осъди
строго нанасянето на удари с камшик спрямо
Раиф Бадауи като „жесток и шокиращ акт“ и
призова властите „да го освободят незабавно и без условия, тъй като той е възприеман
като „затворник на съвестта“, задържан и
осъден единствено заради упражняването
на правото си на свобода на изразяване“.
Другите финалисти за наградата за 2015 г.
Освен Раиф Бадауи финалисти за наградата „Сахаров“ на ЕП бяха и демократичната опозиция във Венецуела в лицето на
„Кръгла маса за демократично единство“ и
политически затворници и убитият руски
опозиционен водач Борис Немцов. Научете
повече за тях в нашия материал.

Европейската комисия публикува
ръководство за откриване и избягване
на най-често срещаните грешки при обществени поръчки по проекти, финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове. Наръчникът е
изготвен, за да подпомогне длъжностните лица в целия Европейски съюз,
които администрират европейски проекти.
Почти половината от средствата от европейските фондове се връщат в реалната
икономика чрез обществени поръчки. Найчестите грешки в обществените поръчки се
допускат заради недостатъчен административен капацитет. Неговото подобряване и
усъвършенстването на системите за управление и контрол ще допринесат за постигане на по-добри резултати със средствата
на европейските данъкоплатци.

Наградата „Сахаров“
Наградата „Сахаров“ е учредена през
1988 г., за да почете усилията на личности
и организации, борещи се за права на човека и за основните свободи. Миналата година
тя бе връчена на Денис Муквеге, гинеколог
от Демократична република Конго, борещ
се срещу използването на сексуално население като оръжие във военни конфликти.
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КОНКУРСИ
РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ
„ЕВРОСКОЛА“ В СОФИЯ НА 10 ОКТОМВРИ
Информационното бюро на Европейския парламент в България организира
регионално състезание „Евроскола“ за
средни училища от област София-град
и Софийска област.
Отборите, класирани на първите места,
ще получат дати за участие за своите училища в програмата „Евроскола“ в гр. Страсбург (Франция) през 2015 г. и 2016 г. В състезанието ще участват отбори от ученици
на възраст 16—18 години, които не са спечелили участие в програмата „Евроскола“ в
Страсбург през 2013, 2014 или 2015 година. Отборите трябва са съставени от 5-ма
ученици, ръководени от един учител. Преподавателите не могат да участват в самото
състезание и да се намесват в подготовката
и представянето на учениците си по време
на състезанието. Въпросите в състезанието
ще бъдат по текущи теми от национален и
европейски интерес.
Доброто владеене на един от трите работни европейски езици — английски,
френски или немски — е измежду главните
условия за участието на училищата в програмата „Евроскола“ и ще се проверява по
време на състезанието.

път в България конкурса за участие в
младежкия екип Европа (Team Europe
Junior).
Младежкият екип се състои от студенти,
които са основните участници в инициативата „Отново на училище“ в България. Членовете на екипа са доброволци – лектори и
презентатори по европейски теми пред разнообразна публика. Те участват в обучения,
обучителни семинари за учители, информационни турнета, изложения, изложби, дебати и дискусии в рамките на една година от
включването си в екипа.
От получените 51 заявления за участие,
17 кандидати бяха избрани да станат част
от екипа и да посетят Европейската комисия
в Брюксел, да получат обучение по европейски теми и по комуникационни умения,
както и сертификат за участие в младежкия
екип Европа към Европейската комисия в
България. Тези младежи ще участват като
доброволци в информационните дейности
на Европейската комисия през 2015 – 2016
година.
Европейската комисия в България благодари за силния интерес към конкурса и
окуражава всички желаещи да участват и в
бъдещи конкурси и инициативи!
Представителство на ЕК в България.

ЕТО КОЙ СТАНА ЧАСТ ОТ „МЛАДЕЖКИ ЕКИП ЕВРОПА“

НАЧАЛО НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА
МЛАДЕЖКАТА НАГРАДА „КАРЛ
ВЕЛИКИ“ ЗА 2016 Г.

От юли до октомври 2015 г. Европейската комисия организира за пети

Състезанието за награда „Карл Велики“ за младежи за 2016г. започна на 15
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октомври. Наградата ще бъде връчена
за девета поредна година на младежи,
които разработват проекти, свързани
със сближаване на хора от европейските държави. Крайният срок за подаване
на документи е 25 януари 2016 г.
Наградата „Карл Велики“ за младежи се
организира съвместно от Европейския парламент и Фондацията за наградата „Карл
Велики“ в гр. Аахен (Германия) и се присъжда всяка година за проекти на хора на
възраст между 16 и 30 години.
Печелившият проект трябва да дава пример на младите хора, живеещи в Европа и
да предлага практически примери за съжителството на европейците в една общност.
Предишни победители в състезанието са
били програми за младежки обмен, както и
артистични и интернет проекти с общоевропейско измерение.
Награден фонд от 10 000 евро
Трите печеливши проекта (избрани сред
28-те проекта, номинирани от национално
жури във всяка страна членка) ще бъдат наградени съответно с 5 000, 3 000 и 2 000
евро за първо, второ и трето място. Техни
представители ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент в Брюксел или
Страсбург през есента.

университет на 12 май 2015 г. Втора награда взеFronterras-European (border) line
project от Франция, а трето място бе поделено между Social Soccer Cup (Австрия),
Entrepreneurship,
the
Solution
against
Unemployment (Кипър) и Infoactualidad (Испания).
Представители на спечелилите проекти
бяха поканени в Брюксел, за да се срещнат
с членове на Европейския парламент на 14
и 15 октомври 2015 г.
Важни дати:
Начало на състезанието и на подаването
на документи онлайн:15 октомври 2015 г.;
Краен срок за кандидатстване: 25 януари 2016 г.;
Избиране на 28-те проекта от националното жури на всяка държава членка: 11
март 2016 г.;
Избиране на трите печеливши проекта от
европейското жури: 7 април 2016 г.

Представители на 28-те национални победители ще бъдат поканени да присъстват
на церемонията по връчването на европейската младежка награда „Карл Велики“ на
3 май 2016 г., а също и на церемонията по
връчване на Международната награда „Карл
Велики“, като за целта ще прекарат четири
дни в Аахен през май 2016 г.
Победителите през 2015
@RealTime WW1, Туитър проект от Люксембург, получи първа награда на церемонията по връчването на европейската младежка награда „Карл Велики“ в Аахенския
Проектът „Европа Директно“ – София се осъществява с финансиране от
Европейския съюз и фондация „Европейски институт“

4

София

Sofia

Мненията, изразени в настоящия бюлетин, са авторски и не отразяват задължително
официалните становища на Европейските институции.
Бюлетинът се разпространява безплатно.
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