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Състоянието на ЕС: депутатите разискваха мерки за 
по-успешна Европа

В първото си годишно изявление за състоянието на Европейския съюз 
председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен представи пред 
Парламента редица нови инициативи. Сред тях бяха мерки за 
премахване на пречките пред единния пазар в Европа, нова стратегия 
за свободно придвижване в Шенгенското пространство, предложение 
за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г. и за инвестиции в 
цифрови технологии. Още...

ЕП иска по-голяма 
подкрепа за регионите с 
цел енергиен преход

ЕП в България

Наградата „Сахаров“ за 2020: 
кои са номинираните

Членовете на ЕП са готови да 
започнат преговори със Съвета на 
ЕС за създаване на Фонда за 
справедлив преход с цел 
смекчаване на социалното 
въздействие от преминаването 
към зелена икономика. Още...

ЕП проправя пътя за 
ратификация на собствените 
ресурси от държавите членки. 
Евродепутатите ускоряват 
процедурата за плана за 
възстановяване „Next Generation 
EU“. Още...

Данък върху нерециклираните 
пластмасови опаковки е едно от 
предложенията на Парламента 
за нови източници на приходи 
за бюджета. Целта е повече 
инвестиции, без да се натовар-
ват данъкоплатците. Още... 

„Зелена светлина“ за плана 
за възстановяване от 
COVID-19

Бюджет на ЕС: защо 
Парламентът иска нови 
източници на приходи

Два от най-харесваните и 
коментирани филма от селекцията 
за филмовата награда на 
Европейския парламент LUX за 2019 
ще бъдат излъчвани свободно 
онлайн от 30 септември до 15 
октомври 2020 г. Още...

Всички акценти от работата на Европейския парламент ще намерите тук 

Всички акценти от работата на Европейския парламент в България ще намерите тук 
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Киномани могат да се 
насладят онлайн на филми, 
селектирани за награда LUX

Акценти от работата на Европейския парламент

август и септември 2020

Всяка година Парламентът 
присъжда наградата „Сахаров“ на 
изключителни личности и на 
организации, които защитават 
правата на човека и основните 
свободи. Номинираните за 
изданието през 2020 г. бяха 
представени официално. Още...

Награда LUX: депутати и 
публика ще избират филма 
победител

Наградата LUX бе създадена преди 
13 години като инструмент за 
подкрепа на разпространението на 
европейски филми. От тази година 
любителите на киното ще участват 
пряко в избора на победител... 
Още...

Награди на Европейския парламент
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