БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ МАРТ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
50-та годишнина на Европейския парламент
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент се избира от
гражданите на Европейския съюз и
представлява
техните
интереси.
Неговите функции са определени в
учредителните договори, а от 1979 г.
членовете му се избират пряко.
На 19 март 1958 г. в Страсбург се провежда първото
заседание
на
Европейската
парламентарна
асамблея. Тя включва 142 членове, които са
излъчени от националните парламенти на странитечленки и в нея се говори на четири езика.
С Договора за създаване на Европейската общност
за въглища и стомана (ЕОВС), подписан от шест
държави, се полагат основите на Общността и се
създават следните институции: Върховен орган,
Обща асамблея, Съвет на министрите, Съд и
Консултативен комитет. Той влиза в сила той влиза в
сила на 25 юли 1952 година.
След влизането в сила на Договорите от Рим през
1958 г. и създаването на Европейската икономическа
общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна
енергия (Евратом) е решено Общата асамблея да
бъде наистина обща и за трите Общности. По
същото време тя се преименува на "Европейска
парламентарна асамблея", а от 30 март 1962 г. - на
"Европейски парламент" (наименование, което се
вписва официално в Единния европейски акт от 1986
г.).
На 22 април 1970 г. В Люксембург е подписан
договор, който дава по-големи бюджетни
правомощия на Асамблеята. През 1975 година е
подписан договор, с който се предоставят по-големи
правомощия върху бюджета на Европейския
парламент. Договорът влиза в сила на 1 юни 1977 г.
С Единния европейски акт от 1986 г. официално се
въвежда названието Европейски парламент, както и
процедурите на сътрудничеството (правото за второ
четене) и одобрение. През 1992 г. с Договора за
Европейския съюз от Маастрихт се въвежда
процедурата на съвместно вземане на решения.
Парламентът бе включен в процедурата за

назначаване на Комисията и получава правото да
иска от нея внасянето на законодателни
предложения.
При първите преки европейски избори през 1979 г.,
са избрани 410 членове. През 2004 г. изборите се
провеждат в 25 държави, а през 2007 г. България и
Румъния провеждат на свой ред европейски вот. С
тях броят на евродепутатите достига 785 души. Те
работят на 23 официални езика
Договорът от Амстердам, който влиза в сила през
1999 г. въвежда опростена и разширена процедурата
за съвместно вземане на решения. Областите, при
които тя се прилага, се разширяват през 2001-яа с
Договора от Ница.
Договорът от Лисабон, който в момента се
ратифицира от държавите-членки, предвижда
Европейския парламент да бъде съставен от 751
членове. Процедурата по съвместно вземане на
решение съществено е разширена и се превръща в
обичайната законодателна процедура. В резултат на
това Европейският парламент се превръща в
равностоен участник в законодателния процес на
95% от законодателството на ЕС.
Председателят на Комисията ще бъде избиран от
Европейския парламент с мнозинство от
съставляващите го членове. Кандидатът ще бъде
предложен на Парламента от Европейския съвет,
който ще номинира кандидата с квалифицирано
мнозинство, като взема предвид резултатите от
изборите за Европейски парламент.
Националните парламенти ще имат повече
възможности да участват в работата на ЕС, най-вече
благодарение на нов механизъм, гарантиращ че
Съюзът действа само тогава, когато резултатите
могат да бъдат постигнати по-добре на равнище ЕС
(субсидиарност). Благодарение на гражданската
инициатива 1 милион граждани от известен брой
страни-членки ще имат възможността да призоват
Комисията да внесе предложения за нови политики.
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Мандатът на настоящия ЕП изтича през 2009 г. Негов

председател е Ханс-Герт Пьотеринг.

ПРОЦЕДУРИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТА
Законодателната дейност, право на
политическа инициатива, надзор над
разходите на ЕС.
Последователните
реформи
на
Договорите доведоха до непрекъснато
разширяване
на
правомощията
на
Европейския
парламент
спрямо
останалите европейски институции. Днес
Европейският
парламент
упражнява
законодателната власт съвместно със
Съвета,
разполага
с
бюджетни
правомощия и осъществява демократичен
контрол над всички европейски инстанции.
Европейският парламент дели законодателната
власт със Съвета на Европейския съюз.
Следователно той разполага с правомощия да
приема
европейските
законодателни
актове
(директиви, регламенти и други). Той може да
одобри, измени или отхвърли съдържанието на
европейското законодателство.
Законодателната дейност - На ниво парламентарна
комисия даден член на Европейския парламент
съставя доклад въз основа на предложение за
"законодателен текст", представено от Европейската
комисия,
която
притежава
изключителните
правомощия
за
законодателна
инициатива.
Парламентарната комисия гласува този доклад и при
нужда внася в него изменения. След като текстът
бъде изменен и гласуван на пленарно заседание,
позицията на Парламента се счита за приета. Този
процес може да се повтори един или повече пъти, в
зависимост от типа на процедурата и от това дали е
постигнато или не съгласие със Съвета.
При приемането на законодателните актове
съществуват следните процедури: обикновена
законодателна процедура (съвместно вземане на
решение), при която Парламентът и Съветът са
равнопоставени, или специални законодателни
процедури, прилагани единствено в определени
области, в които Европейският парламент има само
консултативна роля.
Следва да се подчертае, че по т. нар. "чувствителни"
теми (като например данъчно облагане, промишлена
политика, селскостопанска политика и др.),
Европейският парламент изразява единствено
консултативно становище в рамките на т. нар.
"процедура на консултация". В някои случаи,

определени в Договора, консултацията е
задължителна, тъй като правното основание го
налага. Тогава дадено предложение може да
придобие силата на закон единствено ако
Парламентът е изразил своето становище. В тези
случаи Съветът не е упълномощен да взема
решения самостоятелно.
Право на политическа инициатива - Парламентът
може да изиска от Комисията да отправи
законодателни предложения към Съвета. Той
участва на практика в съставянето на нови
законодателни текстове, тъй като разглежда
годишната работна програма на Комисията и
посочва работата по кои актове следва да бъде
приоритет. Процедурата за съвместно вземане на
решение е въведена от Договора от Маастрихт (1992
г.), като впоследствие е разширена и опростена от
Договора от Амстердам (1999 г.). Съвместното
вземане на решение е обикновената законодателна
процедура: тя придава еднаква тежест на решенията
на Европейския парламент и на Съвета на ЕС по
отношение на редица области (като транспорт,
околна среда, защита на потребителите и др.). Две
трети от европейското законодателство се приема
съвместно от Европейския парламент и Съвета.
Комисията изпраща своето предложение на
Парламента и на Съвета. Те го разглеждат и го
подлагат на две последователни четения.
Ако след второто четене не бъде постигнато
съгласие, предложението се представя пред
Помирителнен комитет, съставен от равен брой
представители на Съвета и на Парламента.
Представителите на Европейската комисията също
присъстват на заседанията на Помирителния
комитет и взимат участие в разискванията. След като
Комитетът стигне до споразумение, договореният
текст се изпраща до Парламента и до Съвета за
трето четене, което им позволява да го приемат като
законодателен текст. За приемането на текста е
необходимо
постигането
на
окончателно
споразумение между двете институции. Дори ако на
ниво Помирителен комитет е постигнато съгласие по
даден общ текст, Парламентът може да отхвърли
предложения акт с абсолютно мнозинство.
Европейският парламент и Съветът на Европейския
съюз съставляват заедно бюджетния орган на
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Европейския съюз, който ежегодно определя
приходите и разходите на Съюза. Процедурата по
разглеждане и приемане на бюджета тече от м. юни
до края на м. декември.
За задължителните разходи (в областта на
земеделието или такива, произтичащи от
международните
споразумения,
например),
последната дума има Съветът. Парламентът, в тясно
сътрудничество със Съвета, взема решения относно
т.нар. незадължителни разходи (други разходи).
Европейският парламент и Съветът са задължени да
спазват годишния лимит на разходи, установен в
многогодишните финансови перспективи. Принципът
за ежегодност на бюджета означава, че той се
гласува за период от една година (изпълнението на
бюджета започва на 1 януари и приключва на 31
декември). Комисията изготвя предварителен
проектобюджет и го предоставя за разглеждане на
Съвета на Европейския съюз. Въз основа на това

предложение Съветът изработва проектобюджет,
който предава на Парламента за първо четене.
Парламентът изменя проекта в зависимост от
политическите приоритети и го връща на Съвета,
който може да внесе на свой ред промени, преди да
го върне отново на Парламента. Парламентът
приема или отхвърля на второ четене изменения
бюджет. Бюджетът се приема окончателно от
председателя на Парламента. В хода на тази
бюджетна процедура Парламентът внася промени и
изменения в проектобюджета, предложен от Съвета
и Комисията. Изпълнението на бюджета започва
едва след подписването му от председателя на
Европейския парламент.
Комисията за бюджетен контрол осъществява
непрекъснат надзор над разходите на Съюза.
Европейският парламент, по препоръка на Съвета на
Европейския съюз, освобождава Комисията от
отговорност по изпълнението на бюджета.

СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
КОЙ КОЙ Е И КОЙ КАКВО ПРАВИ.
Европейският парламент е единствената
наднационална
институция,
чиито
членове се избират демократично чрез
всеобщи преки избори. Той представлява
народите
на
държавите-членки.
Европейският парламент се избира на
всеки пет години и изготвя множество
законодателни
актове
(директиви,
регламенти и други), които оказват
влияние върху ежедневието на всеки
гражданин.
Парламентът, заедно със Съвета на министрите
създава законите на ЕС. 785-те членове на ЕП от 27те държави-членки на ЕС приемат законите, които са
в компетенциите на Европейския съюз и които имат
въздействие върху всекидневния живот на
гражданите.
Някои от областите, в които действа Парламента са:
защита на околната среда, права на потребителите,
равни възможности, подобрение достъпа до знания,
митническо сътрудничество, транспорт, борба срещу
нелегалната имиграция и свободното движение на
работна ръка, капитали, услуги и стоки. Парламентът
също активно участва в дебата за бъдещето на
Европа
Структурата на Европейския парламент е следната:
•

Председател;

•
•
•
•
•
•

Членове на ЕП;
Политически групи;
Парламентарни комисии;
Делегации;
Политически органи;
Генерален секретариат.

Председателят се избира за две години и половина,
т.е. за половин парламентарен мандат, като може да
бъде преизбран. Председателят представлява
Парламента в неговите външни отношения, както и в
отношенията с другите институции на Общността.
Председателят ръководи цялостната дейност на
Европейския парламент и неговите органи (Бюро и
Председателски съвет), както и разискванията по
време на пленарните заседания. В тази си дейност
той е подпомаган от 14 заместник-председатели.
При откриването на всяко заседание на Европейския
съвет, председателят на Парламента изразява
становището и загрижеността на Парламента по
определени теми, както и по точките от дневния ред.
След като на второ четене Парламентът гласува
бюджета на Европейския съюз, с подписа на
председателя бюджетът влиза в действие.
Председателят на ЕП подписва заедно с
председателя на Съвета всички законодателни
актове, приети съгласно процедурата за съвместно
вземане на решения.
Членовете на Европейския парламент разделят
своето работно време между Брюксел, Страсбург и
своя избирателен район. В Брюксел те участват в
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заседанията на парламентарните комисии, на
политическите групи, както и в допълнителните
пленарни сесии, а в Страсбург - в дванайсетте
месечни сесии. Успоредно с тези основни дейности
те, разбира се, трябва да посвещават време и на
своя избирателен район. Членовете на Европейския
парламент разполагат с все по-големи правомощия и
в хода на тяхната работа оказват влияние върху
всички области, касаещи всекидневието на
гражданите: околна среда, защита на потребителите,
транспорт, а също така образование, култура,
здравеопазване и др.
Преди всяко гласуване на пленарно заседание,
политическите групи разглеждат докладите на
парламентарните комисии и внасят изменения.
Позицията на политическата група се определя след
вътрешно съгласуване, но никой член не може да
бъде задължен да гласува по даден начин. В
пленарната зала местата на членовете на ЕП се
разпределят в зависимост от тяхната политическа
принадлежност, считано от ляво на дясно, със
съгласието на председателите на групи. Членовете
на ЕП се обединяват по политически, а не по
национален
принцип
и
същевременно
евродепутатите следва да изпълняват своя мандат
независимо. В момента в Европейския парламент
има осем политически групи - всяка с председател
(или съпредседатели), бюро и секретариат.
Минималният брой членове за образуване на
политическа група е 20, като трябва да са
представени най-малко 5 държави-членки. Участието
в повече от една политическа група е забранено.
Някои членове не принадлежат към нито една
политическа група и заседават като независими.
В
Европейския
парламент
делегациите
осъществяват връзката с парламентите на
държавите, които не са членки на Европейския
парламент. Те играят важна роля за разширяване
влиянието на Европа на международната сцена.
Делегациите са 33 на брой. Всяка от тях се състои от

около 15 членове на Европейския парламент.
Съществуват
четири
категории
делегации:
междупарламентарни (отношения с парламенти на
страните извън ЕС, които не са кандидатки за
членство), съвместни (отношения с парламенти на
страните-кандидатки и асоциираните държави),
делегация в Паритетната парламентарна асамблея
ЕС-АКТБ (парламентите на страните от Африка,
Карибския и Тихоокеанския басейн) и делегация в
Евро-средиземноморската парламентарна асамблея.
Председателският съвет определя организацията
на работата на Парламента и всички въпроси,
свързани със законодателната програма и се състои
от председателя на Европейския парламент и
председателите на политическите групи. Сред
отговорностите му са графикът, дневният ред на
пленарните заседания, съставът на комисиите и
делегациите, разпределението на правомощията
помежду им и законодателната програма.
Бюрото на ЕП се състои от председателя на
Европейския парламент, от 14-те заместникпредседатели и от 5-ма квестори с роля на
наблюдатели, избирани от Парламента за мандат от
две години и половина, който може да бъде
подновен. Председателският съвет ръководи
вътрешното функциониране на Парламента, което
касае
финансовата
и
административната
организация. Квесторите отговарят, според
указанията на Бюрото, за административните и
финансовите дела, пряко засягащи членовете на ЕП.
Петимата квестори имат консултативна роля в
Бюрото. Те се грижат за това, членовете на ЕП да
разполагат с необходимата за изпълнението на своя
мандат инфраструктура. В своята работа
Европейският парламент е подпомаган и от
Генералния секретариат, разположен в Люксембург
и Брюксел. Приблизително 5 000 длъжностни лица
от всички държави членки на Съюза, назначени с
конкурс, работят за Европейския парламент под
ръководството на Генералния секретар.

КОЛКО ПАРИ ВЗЕМАТ ЕВРОДЕПУТАТИТЕ
Възнагражденията
и
останалите
разходи в бюджета на Европарламента.
В
момента
заплатите
на
всички
депутати се отпускат от техните
правителства. Обикновено заплатите на
членовете на ЕП се равняват на тези на
депутатите в тяхната страна.
ЕП покрива следните разходи:

1. Пътни (за пътуване до Брюксел и Страсбург,
възможно е да се включат и други пътувания по
работа)
•
Със самолет: цена на билет икономическа
класа (след представяне на boarding cards);
•
С кола: 71 евроцента на километър за
първите 500 км. и 30 цента на км. след това.
2. Дневни (покриващи разходи за хотел и ресторант;
изплащат се само, ако се потвърди присъствие на
работа чрез вписване в регистър)
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•

279 евро на ден

3. Общи разходи (офис материали и др..)
•

3.946 евро на месец

4. Сума за асистенти (за заплати на асистентите, но
само след представянето на договорите)
•
най-много 15.496 евро на месец (точната
сума зависи от това колко асистенти са наети на
каква заплата)
Това е настоящата система за заплащане на
депутатите. През 2009 г. след изборите ще влезе в
сила нов "Статут за членовете на ЕП", според който
всички депутатите ще получават еднакви заплати,
които ще се изплащат от Парламента.
Към момента Бюрото приема правила за
изплащането на разноски и надбавки на членовете на
ЕП.
Около 21 на сто от бюджета на ЕП се отделят за
разходи за членовете на ЕП, включващи разноски за
пътувания, офиси и лични асистенти. Приблизително
5 000 длъжностни лица от всички държави членки на
Съюза, назначени с конкурс, работят за Европейския
парламент под ръководството на Генералния
секретар. Политическите групи имат собствени
сътрудници, а членовете на ЕП разполагат с
парламентарни сътрудници.

Разходите за сградите на ЕП възлизат на 9 на сто от
бюджета за 2006 г., а по 5 на сто - за
информационната дейност и продукти, както и за
информационните технологии и телекомуникации. За
политическите групи се отделят 4 на сто от бюджета.
Европейският парламент се отличава от другите
международни организации с това, че е поел
ангажимент за осигуряване на многоезична
работна среда.
Европейският парламент работи с всички официални
езици на Европейския съюз, т.е. 23 езика от 2007 г.,
след присъединяването на България и Румъния и
след признаването на ирландския език за
официален. Всички документи, разглеждани на
пленарно заседание, трябва да бъдат преведени на
21 от тези езици: за ирландския и малтийския език се
правят частични изключения и на тези два езика се
превеждат само някои документи. Европейският
парламент осигурява също конферентен превод,
така че всеки член на ЕП да може да се изразява на
родния си език. Ето защо Парламентът се явява найголемият работодател в света за устни и писмени
преводачи. Една трета от неговите служители
работят в тази област. Например през 2005 г. са
преведени над един милион страници документи.

НОВИНИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР EUROPE
DIRECT ОТВОРИ ВРАТИ В СОФИЯ
На тържествена церемония в София
столичният кмет Бойко Борисов и
ръководителят
на
Представителството
на
ЕК
в
България Зинаида Златанова откриха
Европейския информационен център в
София - част от мрежата Europe Direct.
Еврокомисар Меглена Кунева отправи
специално видео-послание по случай
откриването на центъра. Гости на
събитието бяха представители на
медиите и държавните институции,
граждани, депутати и представители
на България в ЕП.
"Центърът Europe Direct - София е част от найголямата европейска информационна мрежа. Негова
задача е да информира гражданите за правата им на
европейски граждани, те да задават въпроси, за
всичко, което ги интересува за ЕС", каза г-жа

Златанова.
Тя
очаква
11-те
европейски
информационни
центрове
в
страната
да
взаимодействат добре, както помежду си, така и с
българските институции и представителствата на
европейските. "Надявам се всички екипи в страната
да си свършат работа по най-добрия начин, за да
може гражданите да бъдат информирани за всичко,
което ги интересува. Очаквам да се провеждат много
дебати, да се работи много с младите хора, защото
те всъщност са бъдещето на България и ЕС", обясни
тя пред Портал ЕВРОПА. Според Златанова
българският гражданин винаги е имал европейско
самочувствие. "Всеки граждани трябва да познава
правата си от гражданството в ЕС и да се възползва
от тях", каза Златанова пред Портал ЕВРОПА.
Столичният кмет Бойко Борисов подчерта, че е важно
българските граждани да осъзнаят, че депутатите в
ЕП трябва да работят за техните права. "България
трябва да изпраща в Брюксел най-добрите си
представители", каза той. Той пое ангажимент
Столична община да съдейства за работата на
Europe Direct - София.
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Г-жа Юлиана Николова, директор на Европейски
институт, благодари на партньорите в проекта и
подчерта, че стремежът на центъра е да поддържа
естествената връзка с представителствата на Europe
Direct в останалите страни-членки, да поддържа
контакта между София и другите европейски столици.
Тя призова Столична община да осигури по-голямо
помещение за Europe Direct - София.
Мрежата Europe Direct започва да се изгражда през
2005 г. от ЕК. В България тя се реализира от 2008 г. с
подкрепата на Европейската комисия. Центърът
Europe Direct - София предлага специализирани
информационни услуги на гражданите и на бизнеса
за техните права и задължения в ЕС, възможностите
да се възползват по най-добрия начин от
предимствата на европейското членство.
Информационните центрове от мрежата Europe Direct
са призвани да осигуряват лесен достъп до
информация и съвети по политиките на ЕС, както и
да стимулират местния и регионален дебат за ЕС.
Чрез тези центрове се разпространява и информация
на местно и регионално ниво от институциите на ЕС.
ЕК ЗАПОЧНА ИНТЕРНЕТ
ДОПИТВАНЕ ЗА СХЕМАТА ЗА
РАЗДАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА
ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В ЕС
Европейската
комисия
приканва
благотворителните
организации,
правителствените служби и всички
заинтересовани
неправителствени
организации,
както
и
обществеността, да изразят своите
виждания
и
да
участват
в
допитването по интернет относно
схемата за раздаване на безплатна
храна за нуждаещите се лица в
Общността.
Допитването
ще
продължи до 14 май.
С промените в Общата селскостопанска политика
(ОСП) се промени и основата на безплатните храни,
раздавани на благотворителни организации. Поради
това през 2008 г. ще се направи преглед на тази
програма на ЕС. Целта на допитването е да се
съберат коментари и предложения, които ще
спомогнат за оценяването на възможните опции за
бъдещето на програмата.
От 1986 г. досега Европейската комисия е отпуснала
около 2,5 милиарда евро по схемата за
продоволствена помощ за най-нуждаещите се хора в
Общността. През 2007 г. помощта стигна до 13
милиона лица в 18 държави-членки. Схемата по
начало се базира на европейски интервенционни
складове. С реформата на ОСП броят на тези

складове значително намаля, а в някои случаи те
дори изчезнаха. Следователно е необходимо да се
направи преглед на сега съществуващата схема.
ЕКСПЕРТИ КРИТИКУВАТ
ПЛАНОВЕТЕ НА ЕК ЗА
БИОМЕТРИЧНИТЕ ДАННИ
Председателят
на
Агенцията
Европейски пазител по защита на
личните данни (EDPS) Петер Хуктинкс
заяви, че предложението на ЕК за
регулиране на режима за издаване на
паспорти и централизирана система с
лични данни не е отчело всички
възможни рискове. Становището му
съдържа и критики, че планът на
Европейската комисия не защитава
достатъчно данните на гражданите,
предаде EUobserver.
През октомври 2007 г. ЕК направи предложение за
определяне на минимални стандарти при издаването
на бъдещите биометрични документи, както и по
отношение на сигурността на летищата. То включва и
създаването на единна база данни с пръстови
отпечатъци. Според Хунтинкс мерките за защита на
данните все още не са достатъчно задоволително
високи.
Най-сериозни са опасенията на експертите по
отношение на биометричните данни и информацията
за децата и възрастните хора. По отношение на
малолетните се предлага да си взимат отпечатъци от
всички на 6 години, но агенцията препоръчва тази
практика да се прилага за гражданите над 14 години.
Подобен е проблемът и с възрастта, определена за
пенсионерите - 70 години.
„ПРОЛЕТ В ЕВРОПА 2008”
„Пролет в Европа” е годишно събитие,
което
насърчава
училищата
да
отделят един или повече дни за
организация на дебати и размисли по
европейски теми. „Пролет в Европа”
дава възможност на младите хора да
изкажат своите мнения и да бъдат
чути в Европа.
Кампанията на Пролет в Европа има различен фокус
всяка година. През 2008 тя ще се присъедини към
инициативата на Европейската година на
междукултурния диалог, за да насърчи диалога
между културите и да помогне младите хора да са поосведомени за културното разнообразие - основно
предимство на нашето общо европейско наследство.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

Сега, в своята шеста година, кампанията през 2008 г
цели да подготви и помогне на училищата в
планирането, организирането и провеждането на
техни собствени проекти като част от Европейската
Година за Междукултурен Диалог. Очаква се да се
проведат голям брой дейности и събития от местно,
национално и европейско значение.
Европейските училища, както и тези от целия свят са
поканени да посетят уеб-портала на „Пролет в
Европа 2008“ и да се регистрират, като предоставят
информация за училището и за учителите. Веднъж
регистрирани, училищата получават достъп до
пълния набор от ресурси, дейности, инструменти и
услуги от уеб-портала.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ ЗА МЛАДИ ХОРА:
„ЕВРОПА = ........”
Конкурс за есе на Портал Европа в
рамките
на
информационнокомуникационната инициатива "Говори
с Европа".

В търсене на сетивните възприятия, да открием
ключовата дума, която бихте използвали, когато
говорите с Европа, за Европа, чрез Портал
ЕВРОПА...
„Европа е равно на....” – това е темата на конкурса
за есе, който Портал ЕВРОПА обявява за млади хора
в рамките на своята информационно-комуникационна
инициатива „Говори с Европа”.
Екипът на интернет-изданието за европейски
политики и участието на България в тях
www.europe.bg търси ключовата дума, с която
младите българи асоциират идеята за обединена
Европа, която да е по-близка на гражданите,
благодарение на промените, произтичащи от
Лисабонския договор, вече ратифициран и от
българското Народно събрание.
Отвъд фактологията, встрани от юридическополитическата материя, над историята, след
прогнозите за бъдещето: къде е метафората? Да
потърсим заедно ценностите, символа, смисъла и
емоцията. Разгърнете своя есеистичен талант.

За контакти:
София

Долна Митрополия

ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 470 98 18
Факс: +359 2 470 98 18
Е-поща:direct@europe.bg

ул. “Цоньо Матев” №1,
Народно читалище “Просвета”
Тел.: / Факс: +359 6552 235
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Община Долна митрополия

Столична Община
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