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COVID-19: евродепутатите призовават за мащабен 
пакет за възстановяване и фонд на ЕС за 
солидарност във връзка с коронавируса

Евродепутатите искат да видят мащабен пакет в подкрепа на
европейската икономика след кризата с COVID-19, включващ
облигации за възстановяване. В своя резолюция Парламентът
приветства фискалните мерки на ЕС и подкрепата за ликвидността за
справяне с пандемията. Още...

Въпроси и отговори относно 
дългосрочния бюджет на ЕС

Европейският парламент в България

EYE 2020 ще се проведе
онлайн

Започна процесът за 
установяване на дългосрочния 
бюджет на ЕС за периода 2021 
- 2027 г. Той засяга бъдещето 
на Европа, това дали ЕС ще 
прави по-малко, същото или 
повече за своите граждани. 
Още...

ЕС и неговите държави членки 
трябва да помогнат на Гърция 
да управлява границите си, 
според евродепутатите от 
комисията по граждански 
свободи. 
Още...

Дезинформацията, свързана с 
COVID-19 застрашава 
здравето на гражданите и 
демокрацията. Сайт на ЕС 
разобличава най-често 
срещаните митове, свързани 
с пандемията. Още... 

Бежанцитe в Гърция: ЕП 
призовава за солидарност

Ден на проверка на фактите: 
борба с дезинформацията

Тъй като Срещата на европейската 
младеж EYE 2020 се отлага поради 
избухването на пандемията от 
COVID-19, ЕП представя специално 
онлайн издание на събитието, с 
различни дейности, организирани 
в цифрови формати. Още...
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„Лечение без граници“ е 
българският претендент за 
наградата „Карл Велики“

ЕП набира кандидатури за 
Наградата за европейски 
гражданин

За наградата до 30 юни 2020 г. 
могат да кандидатстват граждани, 
групи от граждани, сдружения или 
организации с проекти, които са 
осъществили. Научете всичко за 
наградата тук. Още…

Прочетете тук едно интервю с 
„Лечение без граници“, в което си 
говорим за доброволчеството, 
дейността по време на пандемия и 
как да се справим със социалната 
изолация. Още...

Акценти от работата на Европейския парламент

Април 2020

Предстоящо
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