БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
”Устойчива Европа и борба с измененията на
климата”
ТИ КОНТРОЛИРАШ ПРОМЕНИТЕ В
КЛИМАТА
Борбата срещу изменението на климата е едно от
най-големите
предизвикателства.
Глобалното
затопляне се дължи на големите количества енергия,
произвеждани и потребявани от хората. С
нарастването на енергийните потребности нараства и
зависимостта от изкопаеми горива (петрол, природен
газ и въглища).
През 2000 година ЕС стартира Европейска програма
за промените в климата. Мерките по тази програма
имат за цел да подпомогнат държавите-членки за
икономично и ефективно намаляване на парниковите
емисии в изпълнение на задълженията им по
Протокола от Киото. В рамките на тази програма, ЕС
разработи и въведе Схема за търговия с CO2 емисии
на международно ниво: на всяка държава-членка се
предоставя определено количество емисии на
въглероден двуокис за разпределяне между
индустриалните фирми, които на свой ред могат да
продават и купуват емисии помежду си с цел
намаляване на разходите по спазване на
законодателството.

През декември 2008 г. ЕС прие цялостна политика в
областта на енергията и изменението на климата,
включваща амбициозни цели за 2020 г. Според нея
Европа трябва да поеме по правилния път към
устойчиво бъдеще с нисковъглеродна и енергийно
ефективна икономика чрез:
намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %
(30 %, ако се постигне международно споразумение)
намаляване на потреблението на енергия с 20 % чрез
увеличаване на енергийната ефективност
задоволяване на 20 % от енергийните потребности от
възобновяеми източници.
Съюзът работи и за намаляване наполовина на
световните емисии до 2050 година.
В съответствие този приоритет на ЕС и в изпълнение
на своята годишна работна програма в края на месец
юни Европейският информационен център „Европа
директно” проведе на открито сред гражданите на
града акция под надслов „Ти контролираш промените
в климата”.
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НОВИНИ
НОВИЯТ
ЕВРОПАРЛАМЕНТ
ЗАПОЧНЕ РАБОТА НА 16 ЮЛИ

ЩЕ

Първата пленарна сесия на новия
Европейски парламент ще се проведе
от 14 до 16 юли в Страсбург. Тогава
евродепутатите ще изберат новия си
председател, който ще остане на този
пост най-рано до 2012 г.
Сред спрягните за наседници на Ханс-Герт Пьотеринг
са консерваторите Йежи Бузек и Марио Мауро.
На първото заседание на ЕП ще трябва да бъде
одобрен и председателят на новата Eвропейска
комисия. Очаква се това да е сегашният председател
Жозе Мануел Барозу.
В момента са необходими 20 депутата за образуване
на политическа група като най-малко една пета от
държавите членки трябва да бъдат представени в
рамките на групата. Евродепутатите не могат да
принадлежат към повече от една политическа група.
След изборите през 2009 година това ще се промени.
ЕП наскоро взе решение да повиши минималния брой
на членове в групата на 25 депутата, които трябва да
представляват най-малко седем държави-членки.
Някои членове не принадлежат към нито една
политическа група и се наричат независимите
членове на ЕП.
Във всички страни от Европейския съюз изборите за
Европарламент ще се проведат от 4 до 7 юни. В
някои от тях обаче гражданите ще могат да дат своя
глас в рамките на два дни - чехите ще гласуват на 5
юни следобед и на 6 юни сутринта, а италианците на 6 и 7 юни.
Първи ще гласуват гражданите на Великобритания и
Холандия - на 4 юни. Най-много страни са избрали 7
юни за изборен ден: Австрия, Белгия, България,
Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Литва,
Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения,
Унгария, Финландия, Франция и Швеция. Латвийците,
кипърците, малтийците и словаците ще гласуват на 6
юни, а ирландците - на 5 юни.
ДЕБАТ ЗА СИГУРНОСТТА ОРГАНИЗИРА
В
СУ
ИНФОРМАЦИОННОТО БЮРО НА ЕП В СРЯДА
Една вечер в софийския университет,
в
която
ще
открием
„Кога
сигурността е прекалена?”

Водещи експерти в областта на правото и
сигурността,
известни
публични
личности,
специалисти по високи технологии и пълна зала с
младежи ще се впуснат в дебати, за да търсят
границите на сигурността и на личното ни
пространство.
Срещата е част от "Тур на младия избирател", една
инициатива на Информационното бюро на ЕП за
България и ще се проведе на 3-ти юни 2009 г., сряда,
от 18:00ч. в аулата на Софийския университет "Св.
Климент Охридски".
В търсене на "истината" за сигурността ще се
включат адвокат Александър Кашъмов от програма
"Достъп до информация", доц. Димитър Димитров завеждащ катедра "Национална и регионална
сигурност" в УНСС, Невен Дилков - управител на
Neterra Communications, водещ български телеком
оператор и доставчик на наземни и спътникови
комуникационни решения, както и актьорът Петър
Мелтев в ролята си на модератор.
От студентите ще се очакват аргументи в подкрепа на
тезите на участниците.
Залата е отворена за всички, които намират темата
за актуална и желаят да изложат своите виждания
или да зададат въпроси.
След приключване на дискусията организаторите
канят всички на афтърпарти с горещите Funk the
System DJs Marten & Rawland.
София е последната спирка на "тура" след Пловдив
(темата за инвестициите), Благоевград (разширяване
на ЕС и миграция), Русе (енергията на ЕС), Свищов
(контрол върху финансовите пазари), Велико Търново
(инвестиции), Бургас (енергия и гориво) и Варна
(сигурност).
Целта на информационния тур е да се подтикнат
младите хора да дебатират по европейски теми,
които са в компетенциите на Европейския парламент
и основен акцент в работата на тази институция,
както и да се стимулира интереса към предстоящите
избори за Европейски парламент на 7-ми юни 2009 г.
КЪДЕ В ЧУЖБИНА МОЖЕ ДА СЕ
ГЛАСУВА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕВРОДЕПУТАТИ
С наближаването на 7 юни, когато ще гласуваме за
представители в Европейския парламент от
България, се увеличават и запитванията от наши
читатели къде и как могат да гласуват в чужбина.
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Повод за материала стана запитване от наш читател,
който ще бъде в командировка в Чехия по време на
изборите и се интересуваше дали и как може да
упражни правото си на глас.

Гърция
Дания

1. Копенхаген

Проучване на Портал Европа установи, че избори за
български представители в ЕП ще се проведат в 30
чужди държави. Най-много избирателни секции -12 ще има в Испания.

Ирландия

1. Дъблин

Италия

1. Рим

От посолството на България в Прага отговориха за
Портал EВРОПА, че изборите ще се проведат в
сградата на посолството на 7 юни, като е необходимо
българите, които не са се регистрирали, да носят
документ за самоличност, за да бъдат записани в
избирателния списък. Припомняме ви, че
европейските избори ще се проведат на различни
дати в отделните държави-членки. За чехия
изборните дни са 5 и 6 юни, но за българските
евродепутати гласуването в Прага ще бъде на 7 юни,
както и в България.

Испания

2. Солун

2. Милано

Държави и градове, в които ще може
да се гласува за български
евродепутати

1. Мадрид
2. Колядо Вилялба
3. Барселона
4. Памплона
5. Валядолид
6. Сеговия
7. Куеляр
8. Аранда де Дуеро

Освен това, както е записано в Закона за избор на
евродепутати, желаещите да гласуват ще трябва да
попълнят декларации, че няма да гласуват в друга
страна-член на ЕС, и че са живели постоянно наймалко през последните три месеца в Република
България или в друга държава - член на Европейския
съюз, и не са поставени под запрещение, нито
изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Представяме ви списък, публикуван от Външно
министерство, с държавите, в които ще може да се
гласува за български евродепутати:

1. Атина

9. Бургос
10. Риаса
11. Майорга
12. Нава

де
ла
Асунсион

Китай

1. Пекин

Косово

1. Прищина

Люксембург

1. Люксембург

Македония

1. Скопие

Малта

1. Валета

Австрия

1. Виена

Полша

1. Варшава

Афганистан

1. Кабул

Португалия

1. Лисабон

2. Кандахар

Румъния

1. Букурещ

1. Брюксел
посолство

Русия

1. Москва

2. Брюксел - ПП към
ЕС

Словакия

1. Братислава

Сърбия

1. Белград

3. Антверпен

Турция

1. Анкара

Босна и Херцеговина

1. Сараево

Украйна

1. Киев

Великобритания

1. Лондон

Германия

1. Берлин

Унгария

1. Будапеща

2. Бон

Франция

1. Париж

Белгия

2. Одеса

2. Страсбург

3. Мюнхен
4. Франкфурт

Холандия
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Чехия

1. Прага

Швейцария

1. Берн

Швеция

1. Стокхолм

4 ЮНИ: НАЧАЛО НА ИЗБОРНИЯ
МАРАТОН ЗА НОВ СЪСТАВ НА ЕП
На 4 юни в Холандия 13 милиона
избиратели са призовани да дадат своя
вот за 25 евродепутати измежду 289
кандидати в 17 партийни листи. И във
Великобритания започва вотът за
Европейски парламент.
Хага няма да се съобрази с искането на Европейската
комисия да не бъдат оповестявани никакви резултати
преди да приключи гласуването в целия блок в
неделя вечерта (до 23 часа българско време).
Холандските власти планират да обявят първите
резултати от изборите още днес, три дни преди да
приключи гласуването във всички страни-членки.
Лондон обаче не планира да обяви по-рано
изборните резултати.
В Холандия според социологическите проучвания
преднина имат националистическите формации.
Основните партии са три - Партията на труда
(социал-демократите), Християн-демократи (центърдясно), и ултра-дясната и анти-ислямистка Партия на
свободата.
Във Великобритания според резултатите на
социологическо проучване, проведено от британския
вестник „Дейли Телеграф", многобройните данни за
неправомерни разходи на представителите на
властите във Великобритания значително са
увеличили рейтинга на евроскептиците и радикалните
партии в страната в навечерието на изборите за
Европейски парламент. Очаква се Партията за
независимост на Обединеното кралство (ПНОК),
Британската национална партия (БНП) и „зелените"
заедно ще спечелят 33% от гласовете, като 18% от
тях ще се паднат на ПНОК, която смята, че
Великобритания трябва да напусне Европейския
съюз. БНП е крайнодясна партия, която се обявява
против масовата имиграция, като нейните членове са
само „бели". Тя също е против ЕС. Резултатите сочат,
че консерваторите ще спечелят 26% от гласовете, а
лейбъристите само 16%. Либерал-демократите ще
спечелят 15% от гласовете за евродепутати.
Изборите за Европейски парламент се провеждат в
периода 4 - 7 юни 2009 г. (четвъртък - неделя). Всяка
държава-член избира точната дата на национално
ниво.

На 5 юни (петък) ще гласуват в Ирландия. На 6 юни
(събота) ще се проведат европейските избори в
Латвия, Кипър, Малта и Словакия. В самия неделен
ден (7 юни) ще гласуват гражданите в Австрия,
Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония,
Испания, Литва, Люксембург, Португалия, Словения,
Финландия, Франция, Швеция, Полша, Румъния и
Унгария.
В някои държави-членки изборите ще продължат два
дни: в Чехия те ще бъдат проведени на 5 и 6 юни (в
петък следобед и в събота сутрин); а в Италия - на 6
и 7 юни.
В България са регистрирани общо 215 кандидати за
евродепутати от 13 политически формации и един
независим кандидат. Избирателните списъци
съдържат общо 6 704 059 имена, от тях 39 916
граждани ще гласуват по настоящ адрес. Броят на
секциите за гласуване в страната е 11 403, а в
чужбина - 51 секции в 30 държави, където се очаква 4
434 души да гласуват за български евродепутати. По
данни на ЦИК броят на българските граждани зад
граница, които ще гласуват за местни кандидати, е 2
691. Към 2 юни броят на регистриралите се в
България чужди европейски граждани, които искат да
избират измежду български кандидати, е 85.
ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ПРОГРАМА
„МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ“
В Официалния вестник на ЕС от 3 юни
е публикувана покана за представяне на
предложения
—
EACEA/12/09
—
Програма „Младежта в действие“ —
Действие 4.4 — Проекти, насърчаващи
творчеството
и
иновациите
в
младежкия сектор.
Тази покана е отправена в рамките на поддействие
4.4 на програмата „Младежта в действие“. В
съответствие с решението на Европейския парламент
и на Съвета относно Европейската година на
творчеството и иновациите (2009 г.) настоящата
покана има за цел да подпомогне проектите,
насърчаващи творчеството и иновациите в
младежкия сектор.
Поканата също така взема предвид предложенията,
направени от Европейската комисия, Европейския
парламент, Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на регионите в
областта на медийната грамотност и изложени в
съобщението на Европейската комисия „Европейски
подход към медийната грамотност в цифрова среда“.
Тези предложения очертават европейски подход към
медийната грамотност на различни равнища.
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Настоящата покана за предложения си поставя за
цел да идентифицира проекти, насочени към
въвеждането, прилагането и насърчаването на
иновационни и качествени елементи в неформалното
образование на младите хора и работата с тях.
Такива иновационни и качествени елементи може да
бъдат свързани със:
— съдържанието на предложените дейности; и/или
— методите, използвани за провеждане на тези
дейности, основани на нови подходи в областта на
неформалното образование и младежта.
През 2009 г. приоритетът по тази покана ще бъде
даден на проекти, поставящи ударението върху
следните теми:
а) медийна грамотност на младите хора;

споразумения с тези страни предвид
участието им в програмите на Общността:
Турция.
В проектите трябва да участват партньори от наймалко четири различни страни по програмата
(включително кандидатстващата организация), от
които най-малко една е държава-членка на
Европейския съюз.
Физически лица не могат да кандидатстват за
субсидия по настоящата покана за предложения.
Проектите трябва да бъдат изготвени по такъв начин,
че да включват дейности с нестопанска цел и да
попадат в областта на младежта и неформалното
образование.

б) работа с младежта в интернет.

Проектите трябва да започнат между 1 декември
2009 г. и 31 март 2010 г.

Изпълнителната агенция „Образование, аудиовизия и
култура“ отговаря за изпълнението на настоящата
покана за предложения.

Продължителността им трябва да бъде най-малко 12
месеца и най-много 18 месеца.

Предложенията трябва да бъдат подадени от
организации с нестопанска цел. Тези организации
могат да бъдат:
•
•

неправителствени организации (НПО) и
мрежи,
местни
и
регионални
обществени
организации.

Към датата, на която подават предложение,
кандидатите трябва да бъдат юридически
регистрирани от най-малко 2 години в една от
страните по програмата. Страните по програмата са
следните:
•

•

•

държавите-членки
на
Европейския
съюз:Австрия, Белгия, България, Кипър,
Чешката република,
Дания, Естония, Финландия, Франция,
Германия, Гърция, Унгария, Ирландия,
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,
Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния,
Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство,
страните от Европейската зона за свободна
търговия (ЕАСТ), които са страни по
Споразумението
за
Европейско
икономическо
пространство
(ЕИП):
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,
страните кандидатки, които се ползват от
предприсъединителна
стратегия
в
съответствие с общите принципи и с общите
условия и клаузи, установени в рамковите

Допустимите кандидатури се оценяват въз основа на
следните критерии:
Критерии за качество
Критериите за качество ще представляват 90 % от
наличните точки в рамките на процедурата по
оценяване.
Ще бъдат взети предвид следните критерии за
качество:
•
•

приложимост на проекта по отношение на
целите и приоритетите на програмата (40
%);
качеството на проекта и на методите на
работа, които включва (50 %).

Количествени критерии
Количествените критерии ще представляват 10 % от
наличните точки в рамките на процедурата по
оценяване.
Ще бъдат взети предвид следните количествени
критерии:
•

профил и брой на участниците (включително
тези с по-малко възможности) и на
организаторите,
ангажирани в проекта (10 %).

Предвидената обща сума за съфинансиране на
проектите по настоящата покана за предложения се
оценява на 1 200 000 EUR.
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Финансова помощ от Агенцията не може да
надвишава 65 % от общата сума на допустимите за
възстановяване разходи по проектите. Общата
максимална субсидия не може да надхвърля 100 000
EUR.
Агенцията си запазва правото да не разпредели
всички предвидени за това средства.
Заявленията за кандидатстване трябва да се
изпратят не по-късно от 30 септември 2009 г. на
следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
„Youth in Action“ Programme — EACEA/12/09
BOUR, 4/029
Avenue du Bourget, 1
BE-1140 BRUSSELS
•
•

по пощата с дата, видна от пощенското
клеймо,
с фирма за експресни куриерски услуги, като
за дата на изпращане се приема датата, на
която пратката е приета от куриерската
фирма (моля, приложете към формуляра за
подаване на кандидатури копие от
разписката за приемане на пратката).

Приемат се само заявления, попълнени изцяло и
правилно на необходимия формуляр и с посочена
дата, включващи балансов бюджет (с приходи и
разходи) и изпратени в един-единствен екземпляр
(оригинал). Те трябва да бъдат подписани от лицето,
упълномощено
да
встъпва
в
правни
взаимоотношения от името на кандидатстващата
организация.
Заявления, които не се представят до посочения
краен срок, няма да бъдат разглеждани.
Заявления, изпратени по факс или електронна поща,
не се приемат.
Подробни насоки за кандидатите и формулярите за
подаване на кандидатури са достъпни в интернет на
следния адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action
_4_4_en.php
или чрез писмо на адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
„Youth in Action“ Programme — EACEA/12/09
BOUR, 4/029
Avenue du Bourget, 1
BE-1140 BRUSSELS
Заявленията за получаване на субсидии се попълват
във формуляра за кандидатстване, изготвен

специално за целта и съдържащ всички приложения и
цялата необходима информация.
ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
IX-2010/02
ОТПУСКАНЕ
НА
СРЕДСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИ
ФОНДАЦИИ
ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ

НА
—
ЗА
НА

Съгласно член 191 от Договора за създаване на
Европейската общност, политическите партии на
европейско равнище са важен фактор за
интеграцията в рамките на Съюза. Те допринасят за
формирането на европейско съзнание и за
изразяването на политическата воля на гражданите
на Съюза. В този контекст, Регламент (ЕО) №
2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от
4 ноември 2003 г. Установява статута и
финансирането на политическите партии на
европейско равнище.
Преразглеждането на регламента призна ролята на
политическите фондации на европейско равнище,
които в качеството си на организации, свързани с
политическите партии на европейско равнище, „могат
чрез дейността си да поддържат и подкрепят целите
на европейските политически партии особено чрез
принос за дебата по проблемите на европейската
обществена политика и процеса на европейска
интеграция, включително чрез действието им на
катализатори на нови идеи, анализи и политически
алтернативи.“ Регламентът предвижда, по-специално,
годишно отпускане на оперативни средства от страна
на Европейския парламент, под формата на
оперативна субсидия, за политически фондации,
които кандидатстват и които отговарят на условията,
установени в съответния регламент.
Съгласно член 2 от Решение на Бюрото на
Европейския парламент от 29 март 2004 г.,
установяващо процедурите за прилагане на
Регламент (ЕО) № 2004/2003, „Европейският
парламент публикува всяка година, преди края на
първата половина от годината, покана за представяне
на кандидатури, с оглед отпускане на средства с цел
финансиране на политически партии и фондации на
европейско равнище“. Настоящата покана за
представяне на предложения се отнася към
представянето на кандидатури за финансова година
2010, покриваща периода от 1 януари 2010 г. до 31
декември 2010 г.
Крайният срок за подаване на кандидатурите е 1
ноември 2009 г. Кандидатурите, изпратени след този
срок няма да бъдат взети под внимание.
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ЕВРОПЕЙЦИТЕ
ИЗБРАХА
НОВИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ. КАКВО
СЛЕДВА?
Новият
състав
на
Европейския
Парламент ще се събере на първата си
пленарна сесия между 14 и 16 юли.
Евродепутатите ще започнат петгодишния си мандат
с избор на ръководство на Парламента. Резултатите
от изборите на 7 юни обещават да станем свидетел
на интересни политически събития по формиране на
политическите групи в навечерието на първата
пленарна
сесия.
Сред
законодателните
предизвикателства за новия Парламент са борбата с
климатичните промени и финансовата криза.
Първите парламентарни изяви на новоизбраните
евродепутати в Брюксел ще започнат в средата на
юни, когато започва работата по сформиране на
политическите групи. Резултатите от изборите
гарантират интересни политически преговори, защото
много от прясно избраните евродепутати не са
включени в политически фракции.
Новият парламент ще заседава за първи път в
Страсбург между 14-16 юли. Сред първите задачи на
евродепутатите е избирането на ръководството на
новия Европарламент.
Председателят на Европейската Комисия?
Очаква се друга гореща тема от сесията в Страсбург
да бъде гласуването за нов председател на
Европейската Комисия. На 18 и 19 юни държавните
глави и правителствените ръководители от ЕС ще
търсят съгласие по номинирането на кандидат.
Досегашният председател Жозе Мануел Барозу вече
обяви кандидатурата си за нов мандат. Европейският
Парламент има правото да приеме или отхвърли
кандидатурата за председател на ЕК.
Депутатите ще имат думата и при одобряване на
цялата Европейска Комисия по-късно през есента,
когато ще изслушат номинираните от държавите
членки кандидати за нови комисари. Целият състав
на Комисията също трябва да бъде одобрен от
Парламента.
Първата седмица за работа в Комисиите на новия ЕП
ще бъде от 20 до 24 юли.
ЦИКЕП
оповести окончателните
резултати от изборите за ЕП
ЦИКЕП съобщи крайните резултати от
гласуването
за
български
предс-

тавители в Европейския парламент на
7 юни.
При
избирателна
активност
от
38,9%
разпределението на гласовете на избирателите е
следното:
"Ред, законност и справедливост" - 4.67%
ПП "ЛИДЕР" - 5.70%
ГЕРБ - 24.36%
ДПС "Движение за права и свободи" - 14.14%
Партия АТАКА - 11.96%
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - 18.50%
Съюз на патриотичните сили "Защита" - 0.46%
НДСВ - 7.96%
Българска Социалдемокрация- 0.55%
"Българска нова демокрация" (БНД) - 0.45%
"СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" - 7.95%
ПП ЗЕЛЕНИТЕ - 0.72%
НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение,
Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден,
Единна Народна Партия - 1 2.25%
Инициативен комитет Чавдар Иванов Николов- 0.33%
ГЕРБ получава 5 мандата, Коалиция за България - 4,
ДПС - 3, Атака и НДСВ по два. Синята коалиция ще
има един представител в Европейския парламент.
ЦИКЕП отхвърли искането на Синята коалиция и на
ЛИДЕР за повторно преброяване но гласовете.
Евентуално 18-ият български евродепутат, при
условие, че ЕС приведе в действие Лисабонския
договор, ще бъде излъчен от Синята коалиция, реши
ЦИКЕП. Решението е взето на базата, че това е
партията, с най-голям неоползотворен остатък.
Според данните на ЦИКЕП 17-те избрани български
евродепутати по азбучен ред са:
Антония Стефанова Първанова - НДСВ
Владимир Андреев Уручев -ГЕРБ
Владко Тодоров Панайотов - ДПС
Димитър Кинов Стоянов - Партия Атака
Евгени Захариев Кирилов - Коалиция за България
Емил Стефанов Стоянов - ГЕРБ
Ивайло Георгиев Калфин - Коалиция за България
Илиана Найденова Иванова - ГЕРБ
Илияна Малинова Йотова - Коалиция за България
Кристиан Иванов Вигенин - Коалиция за България
Мария Иванова Неделчева - ГЕРБ
Меглена Щилиянова Кунева - НДСВ
Метин Хюсеин Казак - ДПС
Надежда Николова Михайлова "Синята коалиция"
Румяна Русева Желева - ГЕРБ
Славчо Пенчев Бинев - Партия Атака
Филиз Хакъева Хюсменова - ДПС
Шестима от тях - представителите на ГЕРБ и на
Синята коалиция ще се включат в парламентарната
група
на
ЕНП-ЕД.
Четиримата
български
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евродепутати от БСП ще подсилят ПЕС, а двамата от
НДСВ - АЛДЕ. Двамата представители на Атака
вероятно ще участват във формирането на нова
група на крайни партии.
10 от новоизбраните евродепутати ще бъдат втори
мандат пряко избрани български представители в
Европарламента. Засега новите имена са Ивайло
Калфин от БСП, Меглена Кунева и Антония
Първанова от НДСВ, Емил Стоянов, Мария
Неделчева и Илияна Иванова от ГЕРБ и не на
последно място - Надежда Михайлова от Синята
коалиция.
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОРГАНИЗИРА КОНКУРСИ ЗА РАБОТА
В днешния Официален вестник на ЕС са
публикувани две обявления за конкурси,
организирани от Европейския парламент.
Това са:
— PE/117/S — Срочно наети служители —
Администратори в областта на връзките с гражданите
(AD 7)
— PE/118/S — Срочно наети служители —
Администратори в областта на аудиовизуалните
технологии (AD 7)
За участие в процедурите за подбор се изисква
образователна степен, която съответства на
завършено
университетско
образование,
удостоверено с диплома. Към крайната дата за
внасяне на кандидатурите, кандидатите трябва да
имат най-малко пет години стаж, придобит след
гореспоменатите дипломи, от които най-малко три
във връзка с естеството на работата.
Настоящото обявление за наемане на работа се
публикува единствено на английски и френски език.

ПЕРОТО В УСЛУГА НА ИНФОРМИРАНОСТТА: ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ
КОНКУРС В ЕС ПО ТЕМИТЕ НА
ДИСКРИМИНАЦИЯТА
И
МНОГООБРАЗИЕТО
15 % от европейците считат, че са
били жертва на дискриминация, което е
едно добро основание за Европейската
комисия да започне за шеста поредна
година своя журналистически конкурс
„За различността. Против дискриминацията.“
Конкурсът е отворен за журналистите от печатните и
електронните издания. В него ще бъде отличèн
талантът
на
онези
представители
на
журналистическата професия, които допринасят със
своето перо за по-добро разбиране на ползите от
многообразието и за справяне с дискриминацията,
основана на религия или убеждения, увреждане,
възраст, сексуална ориентация, раса или етнически
произход. Тази година конкурсът включва специална
категория за статии, разглеждащи основно връзката
между бедността и дискриминацията. В България
конкурсът се организира в партньорство със Съюза
на българските журналисти.
Конкурсът е насочен към журналистите в ЕС, които
допринасят със своето перо за по-добро разбиране
на ползите от многообразието и за борбата с
дискриминацията.
В конкурса може да се участва със статии,
публикувани между 30 ноември 2008 г. и 31 август
2009 г. в печатни или електронни издания в рамките
на ЕС. Победителят ще получи 4 500 EUR,
класиралият се на второ място — 3 000 EUR, а този
на трето място — 2 000 EUR.
Подобно на предходните години ще бъде връчена
специална награда. Тази година, предвид факта, че
2010 г. ще бъде Европейска година на борбата с
бедността и социалното изключване, ще бъдат
отличени статии, които разглеждат основно
дискриминацията и бедността. За тази категория
публикациите трябва да са посветени основно или на
начина, по който дискриминацията, основана на раса
или етнически произход, религия или убеждения,
увреждане, възраст, сексуална ориентация, може да
доведе до бедност, или на това как в резултат на
бедността може да е налице дискриминация.
Победителят в тази специална категория ще получи 2
500 EUR.
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За контакти:
София
ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща:direct@europe.bg

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Столична Община
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