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Сделката за дългосрочния бюджет на ЕС трябва да 
бъде подобрена, за да получи одобрението на ЕП

Фондът за възстановяване е „исторически ход“, но дългосрочните 
приоритети на ЕС като Зеления пакт и Програмата в областта на 
цифровите технологии са изложени на риск, казват евродепутатите. В 
своя резолюция Парламентът приветства приемането от страна на 
лидерите на ЕС на фонда за възстановяване, обаче изразява съжаление 
относно значителното „намаляване на компонента на безвъзмездните 
средства в окончателното споразумение“... Още...

Автомобилни емисии: 
тестове в лабораторни и 
реални условия

Европейският парламент в България

Промени в Програмата за 
училища посланици на 
Европейския парламент

Евродепутатите искат 

значително да намалят 
емисиите на азотен оксид с цел 
по-ефективно справяне със 
сериозните проблеми, 

причинени от замърсяването на 
въздуха. Още...

Ревизирани правила за 
подобряване на условията на 
водачите и прекратяване на 
нарушаването на 
конкуренцията в 
автомобилния транспорт. 
Още...

Взаимносвързани регистри на 
действителните собственици, 
превантивна политика за 
съставяне на черен списък и 
ефективни санкции са сред 
предложените инструменти от 
евродепутатите. Още... 

Важна реформа на 
сектора на автомобилния 
транспорт

Нови мерки за спиране 
на изпирането на пари

На 2 юли Бюрото на ЕП в България и 
Националният младежки форум 
проведоха уебинар на тема 
„Бъдещето на европейските 
младежки политики“. Участие взеха 
Асим Адемов, Цветелина Пенкова, 
Петър Витанов и Ангел Джамбазки. 
Още...

Всички акценти от работата на Европейския парламент ще намерите тук 
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Образователната програма на ЕП, 
насочена към ученици от средни, 
профилирани и професионални 
училища, ще претърпи развитие и 
ще започне новата учебна година 
в променен формат. Още...

Покана за набиране на 
предложения за грантово 
съфинансиране

Генерална дирекция 
„Комуникация“ на ЕП набира 
предложения за отпускане на 
безвъзмездни средства (грантове) 
за съфинансиране на дейности на 
организации за ангажиране на 
гражданското общество. Още...
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