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Европейският Парламент - Информационното бюро в София, Европейската комисия - Представителството
в България, и Европейски информационен център Европа Директно – Стара
Загора за пета поредна година организираха Дни на Европейския Парламент в Стара Загора и пето издание
на European Master Class. Събитието
се проведе на 04/11/2016 - 05/11/2016 г.
в сградата на Регионална библиотека
„Захарий Княжески”.

во, Гълъбово, Мъглиж и Ямбол. Форматът на
инициативата бе посрещнат изключително радушно от младежите, които изявиха желание
да участват в подобни събития и в бъдеще. В
резултат на това, Европа Директно – Стара Загора продължава да популяризира работата
на Европейските институции сред младежите. Част от тях имаха възможността да посетят
през 2106г. Европейския парламент в Брюксел
по покана на Ева Паунова, български депутат
в ЕП, и да участват в събитие с българския комисар г-жа Кристалина Георгиева. Това стана
В предходните издания на „Дните” в резултат на чудесните им изяви по време на
участваха повече от 300 ученици и сту- събитието в края на миналата година.
продължава на стр. 2
денти от Стара Загора, Казанлък, Радне-
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Дни на Европейския парламент в Стара Загора

Симулация на заседание на Европейския съвет;

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

продължава от стр. 1
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Предварителната програма на
Дните нв Европейския парламент и
European Master Class 2016 предвиждаше:
European Master Class – участниците бяха запознати с работата
на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на
Европа, както и координацията
между тях с основни лектори
проф. Ингрид Шикова, катедра
Европеистика в Софийски университет, Огнян Златев, ръководител
на Представителството на Европейската комисия в България и
Теодор Стойчев, ръководител на
Информационното бюро на Европейския парламент в България;

Работата ми като член на Европейския парламент – среща със
Светослав Малинов, депутат в
Европейския парламент от 2009г.
насам;
Парламентарна сесия на ЕП в Стара Загора - симулационна игра, в
която участниците от European
Master Class затвърдиха в дебати
наученото.
Излизането на Великобритания
от Европейския съюз беше основната тема, която стана обект на двете
симулационни игри и на част от дискусиите с Огнян Златев и Светослав
Малинов.
Тази година в „Дните” взеха участие 40 представители на 8 училища
от Стара Загора, Казанлък и Ямбол,
а именно:

ГПЧЕ „Васил Карагьозов”, Ямбол
ГПЧЕ „Ромен Ролан”, Стара Загора
МГ “Атанас Радев”, Ямбол
ПГЕ „Джон Атанасов”, Стара Загора
ПГОХ „Райна Княгиня”, Стара Загора
ПМГ „Гео Милев”, Стара Загора
СОУ “Екзарх Антим I”, Казанлък
ТГ „Княз Симеон Търновски”, Стара Загора
Учениците имаха нелеката задача
да намерят конкретни мерки и идеи
за излизането на Великобритания от
Европейския съюз. Най-напред, те
влязоха в ролята на представители
на националните държави в рамките
на Европейски съвет, който, подобно на своя оригинал, заседава дълго
след предвиденото време. Учениците бяха представители на страните-членки и се въплътиха в ролята
на министър-председател, канцлер
или президент на някоя от 28-те
държави. В зависимост от жребий,
който беше предварително изтеглен, те защитаваха дадена позиция
и трябваше да намерят работно решение на проблема. В края на деня,
новите държавни глави решиха да
се консолидират около така нречения „Среден Брексит”, а именно:
продължава на стр. 3
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Дни на Европейския парламент в Стара Загора
Великобритания да продължи да
спазва правата на европейските
граждани, по-специално студентите чрез нарочно двустранно
споразумение.
Великобритания да продължи
да се възползва от условията на
единния пазар, но това да става
срещу ежегодна вноска в бюджета.
Европейския съюз да излезе с
обща позиция, вместо двустранни споразумения между отделните страни-членки и Великобритания.
На следващия ден, всички ученици влязоха в кожата на Представители на Европейския парламент.
Разпределението им стана на абсолютно случаен принцип, чрез
жребий на място. След като бяха
разпределени пропорциално във
всички реално създадени политически групи в Европейския парламент,
всяка партия трябваше да определи
съвместно своята позиция по дадения въпрос и конкретните предложения от предходния ден. По един

рапортьор от всяка група имаше
възможност да представи позицията на своите колеги пред пленарното
заседание. След дискусии, реплики,
дуплики и предложения, евродепутатите имаха време за коалиции и
пристъпиха към гласуване.
В крайна сметка, новосформираният Европейски парламент гласува
следните предложения:
Европейския съюз да има обща,
единна позиция, относно споразумението с Великобритания,
след излизане на страната от европейската общност.
Великобритания да запази правото си на достъп до Единния
пазар.
Да продължи да допринася към
общия бюджет на ЕС със 75%
спрямо сегашния размер на задълженията си.
Да бъдат увеличени пропорционално бюджетните вноски на останалите 27 страни-членки, които
да покрият разликата в бюджета
на ЕС до приключване на настоящата многогодишна финансова
рамка.

Великобритания да продължива
да спазва правата на европейските граждани в пълния им размер
и в бъдеще.
Великобритания няма да участва
в процеса на обсъждане, приемане и изпълнение на Общата
политика за външна сигурност и
отбрана на Европейския съюз.
Като „награда” част от най-добре представителите се ученици
ще посетят сградата на Европейския Парламент в Броксел през
пролетта на 2017 г., осигурена от
г-н Светослав Малинов – член на
ЕП. Друга част от тях ще участват
в съвместна симулация на работата на европейските институции с
румънски връстници, организирана съвместно от Европа Директно
Стара Загора и Букурещ. Всички
останали ще се включат в отбелязването на 9 Май в София по покана
на Информационното бюро на Европейския парламент в България.
Всички участници получиха специални сертификати от Европа Директно – Стара Загора и награди от
Европейската комисия и Европейския парламент.
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Коледна трапеза на обединена Европа 2016
На 9 декември 2016, за осма поредна година в Стара Загора се
проведе Дарителска вечер Коледна
трапеза на обединена Европа.

Програмата включваше:
Дарителски кръг „ЗА СТАРА ЗАГОРА”
Коледна трапеза на Обединена
Европа - Традиционни коледни
ястия от страни членки на Европейския съюз, приготвени от учениците на ПГОХ „Райна Княгиня”
– Стара Загора
Благотворителен търг на кулинарни изкушения

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Томбола
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Музикално-артистична програма
Организатори на събитието бяха:
Европа Директно – Стара Загора,
Агенция за регионално икономическо развитие, Обществен дарителски фонд, Търговско-промишлена
палата, Клуб на работодателя, Ротари клуб, Ротаракт клуб, Интеракт
клуб, Иннер Уийл клуб, Лайънс клуб
- Августа, Лайънс клуб - Тракия, Лайънс клуб - Стара Загора, Зонта клуб,
Клуб на виното „Дионис”, Младежки
общински съвет, Граждански клуб
ЛИПА и Младежка банка

По време на
вечерта, по модела Дарителски
кръг бяха набрани средства за
финансиране на
седем проекта.
Общата сума от
дарения е 22 000
лв., а средствата
са разпределени
по проекти както
следва:
Играй с приятели офлайн – детски
празници, Лайънс клуб Августа –
4 200 лв.

ОТ младежи ЗА младежи, Младежка банка – Стара Загора – 4
600 лв.

Докосни сърце - подари щастие
- дари живот! на Инер Уил клуб
Стара Загора – 3 300 лв.

Специално изпечените хлябове от
учениците на ПГОХ „Райна Княгиня”
обраха овациите на гостите. Те бяха
нарочно избрани рецепти на традиционни Коледни хлябове и погачи
от различни точки на Европейския
съюз, като символ на обединението
и многообразието в Европа.

Музикални инструменти за НУМСИ „Христина Морфова”, Лайънс
клуб Стара Загора – 1 500 лв.
За децата от Помощно училище
„Любен Каравелов”, Ротаракт
клуб – 2 600 лв.
Моноспектакъл „Вселената Хайтов” – 500 лв.
Детски игри „Старозагорски олимпийски надежди”, Граждански
клуб ЛИПА – 5 300 лв.

Над 120 старозагорци и гости на
града присъстваха на това уникално
събитие, което нямаше да бъде възможно без подкрепата на спонсорите: Катаржина Естейт, Мидалидаре
Естейт и Анжелус Естейт, Пивоварна
Загорка, Фирма „Аякс”, „Димес 2000”
и Фирма КЕН, Метро Кеш енд Кери и
Сладкарници „НЕДЕЛЯ”.
По време на събитието имаше
търг на коледни блюда предоставени от ресторантите: „Щастливеца”,
„Чевермето”, „Кипарис”, „Форум”,
Ресторант & Пицария “Царя 65”, бирария „Beer House”, “Орфеида”, Ресторант “Сити”.
В търга участваха и колекционерска магнум бутилка Гранд Кюве, реколта 2013 с подпис на майстора-технолог Ники Катеров предоставена от
Мидалидаре естейт.
продължава на стр. 5
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За шеста поредна година Европейски информационен
център Европа Директно – Стара Загора взе участие в
кампанията „Размяна на коледна украса” инициирана
от Europe Direct Wrexham в Уелс. Тази година участие
взеха три училища от Стара Загора – II ОУ „Петко Рачев
Славейков”, IV ОУ „Кирил Христов” и СОУ „Христо Смирненски” – и едно от Казанлък – ОУ „Мати Болгария”.
В „Размяна на коледна украса” взеха участие повече
от 250 училища от почти всички страни-членки на Европейския съюз. Те бяха разпределени в 12 различни групи.
Всички учебни заведения размениха помежду си ръчно
изработени играчки и украшения за Коледната елха, както и характерни за съответната държава Коледни обичаи,
песни, рецепти, поздравления. Всяко училище предостави
кратка и любопитна информация за региона и възпитаниците си.
Инициативата „Размяна на коледна украса” е проект за
културен обмен, при който основни училища изработват коледни играчки, които да изпратят в други училища от цяла
Европа. Участниците подготвят също така информационен
пакет за традициите при отбелязване на Коледа в страната
си, заедно с играчките. Всяко училище окомплектова до 30

пакета, които да изпрати към своите партньори.
Целта на този проект е да се образоват младите
хора в началните училища за други страни в ЕС чрез
творчески и забавни дейност. Чрез украсяване на Коледни елхи и събиране на информация за честване
на Коледа в собствения им регион, учениците ще открият повече за собствената си култура и традиции.
Когато те получават декорации и други материали от
цяла Европа, те ще научат повече за Коледа в други страни и за много други аспекти на всяка страна,
като език, география, история и култура, както и разбиране за това какво означава да бъдеш гражданин
на Европа.Размяната също има за цел да насърчава
училищата да работят с други училища в рамките на
ЕС в бъдеще, както и да поддържа контакт с техните
партньори по обмен.
Както всяка година, Европа Директно – Стара Загора координира усилията на всички участници от България и пое транспортните разходи, за да може изработените пакети да достигнат до всички партньорски
училища в Европа. Коледната елха на обединена Европа отново бе украсена в сградата на ПМГ „Гео Милев”
и създаде настроение сред най-малките възпитаници
на училището.

Коледна трапеза на обединена Европа 2016
продължава от стр. 4

Също така две кутии колекционерско вино – бяло и червено, произведени в ограничена серия по
повод мача между двамата големи
шахматисти - Вишванатан Ананд и
Веселин Топалов, предоставено от
Шато Коларово.
Интерес в наддаването предизвика и СПА Уикенд за двама, предоставен от Хотелски комплекс Маунтин
лейк, Пампорово, а Алфамаркет пре-

доставиха ползване на рекламна
вело-рикша.
Най-голямата изненада за вечерта бяха учениците от 10 „и”
клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан”, които
дариха 270 лв. за проекта на Инер
Уил клуб „Докосни сърце - подари
щастие - дари живот!”. Учениците
дойдоха на място, заедно с класния си ръководител г-жа Венета
Харизанова, за да връчат лично дарението.
AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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Наградата “Сахаров“ на ЕП за 2016
Наградата „Сахаров“ на ЕП за свобода на мисълта бе връчена на 13 декември на Надя Мурад и Ламия Ажи Башар
– две млади жени от езидското малцинство в Ирак, избягали от робство и разказали на света за зверствата спрямо
езидите, извършвани от ИДИЛ. „Повече
от 3 500 жени и деца са държани в плен
като робини от ИДИЛ. Всеки ден те умират по хиляда пъти“, заяви Ламия Ажи
Башар при получаването на наградата в
Страсбург.
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„Гласът на безгласните“
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„Бях продадена четири пъти от
ИДИЛ като робиня“, заяви 18-годишната Ламия Ажи Башар в емоционална
реч в пленарната зала на ЕП. Тя разказа
за ужасяващата си съдба и за тежките рани, получени при избухването на
мина по време на бягството ѝ. Инцидентът довежда до смъртта на приятелка от
детските ѝ години и на друго момиче,
които също като нея са били жертви на
изнасилвания.
„Ние успяхме да избягаме, но преди
да се доберем до безопасно място, моята приятелка Катрин настъпи мина, тя
експлодира и последното нещо, което
чух, бяха нейните предсмъртни писъци
– най-ужасното нещо, което съм чувала
през живота си.“
„Вярвам, че мога да бъда гласът на
жертвите. Наградата „Сахаров“ ми дава
много сили и затова съм решила да стана глас на безгласните“, заяви Ламия.

Защитете езидското малцинство, призовават лауреатките
„ИДИЛ и екстремистите дойдоха на
3 август 2014 г., за да заличат езидите,
и ни дадоха една алтернатива: да приемем исляма или да умрем“, заяви 23-

годишната Надя Мурад пред Европейския парламент, припомняйки си деня, в
който е била отвлечена, за да бъде секс
робиня, а по-голямата част от нейното
семейство е било избито.
„Няма съмнение, че ИДИЛ извършиха геноцид. Той се състои не само в
убийствата, но и в систематичното поробване на жените и отвличането на
децата. Днес общността, към която принадлежа, е разрушена под тежестта на
геноцида“, каза Надя и призова за преследване на международно ниво на извършителите на престъпленията.
„Половината милион езиди в Ирак
са последните членове на тази общност
в Близкия Изток“, посочи Надя Мурад.
Тя призова за изграждането на зони в
Ирак, където езидите и други малцинства да могат да намерят подслон в безопасност, или за приемането на езидите
от европейските страни. „Ние гледаме
на Европа като на символ на хуманност
и Европа потвърждава това днес. Европа трябва да остане модел за света и
модел за съвместното съществуване на
народи и култури“, каза тя.

Дългът на Европа
Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц изрази възхищението си към борбата на двете млади
жени: „Те са станали жертви на неописуеми зверства, преживели са пленничество и са избягали. Те са преодолели
страха и болката и накрая са намерили
подслон тук в Европа. И двете, Надя Мурад и Ламия, се борят за онези, които са
изоставени, срещу безнаказаността и за
справедливост“.
Той каза, че Международният наказателен съд в Хага трябва да разследва
престъпленията, извършени от т.нар.
„Ислямска държава“, и напомни, че Европа има дълг да
защитава преследваните: „Ние, демократичните общности, живеещи в
проспериращите
части на света, понякога отказваме
да дадем на тези
хора закрила. Това
е повод за срам.
Това е непоносимо.“
Шулц също така
приветства другите
финалисти за на-
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градата „Сахаров“ за 2016 г. – турския
журналист Джан Дюндар и бореца за
правата на кримските татари Мустафа
Джемилев, които също присъстваха на
церемонията. Той отново призова саудитските власти да освободят незабавно от затвора миналогодишния носител
на наградата Раиф Бадауи.
Изявленията на Надя Мурад и Ламия
Ажи Башар бяха посрещнати с овации и
ставане на крака от депутатите. Председателят на ЕП представи също така помалкия брат на Ламия, който вчера се е
събрал отново с нея, след като е прекарал 18 месеца в бежански лагер.

За Надя Мурад и
Ламия Башар
Надя Мурад Баси Таха и Ламия Ажи
Башар са от селцето Кочо в близост до
гр. Синджар, северен Ирак. През август
2014 г. бойци на „Ислямска държава“
нахлуват в селцето, населявано от езиди (язиди) - малка общност със свои традиции и вярвания. Терористите избиват
всички мъже и отвличат младите жени,
сред които са Надя, Ламия и техните
сестри, с цел да ги ползват като секс робини.
Надя Мурад успява да се отскубне от
ръцете на „Ислямска държава“ през ноември 2014 г., Ламия Ажи Башар предприема бягство през април 2016 г., но в
опита да се измъкне губи едното си око
при избухване на мина. Сега двете жени
живеят в Германия и водят кампании за
привличане на вниманието към съдбата на езидите и зверствата, извършвани
срещу тях от терористите.

Наградата „Сахаров“
Наградата „Сахаров“ е учредена през
1988 г., за да почете усилията на личности и организации, борещи се за права
на човека и за основните свободи. Нейното финансово измерение е в размер
на 50 000 евро.
Миналата година наградата бе присъдена на блогъра от Саудитска Арабия
Раиф Бадауи. Той продължава да излежава присъда заради възприети като
богохулни послания на неговия уебсайт,
създаден, за да насърчава социалнополитическия и религиозния диалог в
страната.
Източник: Европейски парламент
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Среща в Тракийски университет

На 14 декември, в Тракийски университет в Стара Загора Европейски информационен център Европа
Директно – Стара Загора инициира среща меж ду студенти и Георги
Янакиев, Съветник Икономическо
управление и европейски семестър
към Представителството на Европейката комисия в България.
В срещата взеха участие студенти
от 3-ти и 4-ти курс в специалностите
Бизнес икономика, Регионална икономика и Аграрна икономика към
Стопански факултет на Тракийски
университет. Те имаха възможност
да участват активно и в последвалия
дебат.
Основна тема на срещата беше Европейския семестър и конкретните
препоръки, които са отправени към
България през последните няколко
доклада на Европейската комисия,
както и конкретните действия, които
предхождат процеса на създаване
на тези препоръки.
Европейският семестър е цикъл
на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. Той е
част от рамката на Европейския съюз
за икономическото управление. В
основата му е 6-месечният период
от началото на всяка година, откъдето е и названието му „семестър“.
По време на европейския семестър
държавите членки привеждат своите
бюджетни и икономически политики
в съответствие с целите и правилата,
договорени на равнище ЕС.

Европейският семестър обхваща
3 градивни елемента на координация на икономическите политики:
структурни реформи, предназначени за насърчаване на растежа
и заетостта в съответствие със
стратегията „Европа 2020“
фискални политики с цел да се
осигури устойчивост на публичните финанси в съответствие с
Пакта за стабилност и растеж
предотвратяване на прекомерни
макроикономически дисбаланси
Неотдавнашната икономическа
криза показа, че е необходимо
по-силно икономическо управление и по-добра координация
на политиките между държавите
— членки на ЕС. В един Съюз на
високо интегрирани икономики
засилената координация на по-

Действащите до 2010 г. процедури за координиране на икономическите политики бяха осъществявани
независимо една от друга. Поради
това държавите членки осъзнаха, че
е необходимо да се синхронизират
графиците на тези процедури, за да
се усъвършенства процесът и да се
хармонизират по-добре целите на
националните политики по отношение на бюджета, растежа и заетостта, като се вземат предвид и целите,
които са определили на равнище ЕС.
Освен това беше необходимо да се
разширят областите на надзор и координация, така че да обхванат поширок кръг макроикономически политики.
Поради тези причини и като част
от по-широка реформа на икономическото управление в ЕС, през 2010 г.
Европейският съвет взе решение за
създаване на европейския семестър.
Правното основание за процеса е т.
нар. „пакет от шест“ — 6 законодателни акта, които реформираха Пакта за стабилност и растеж. Първият
цикъл на европейския семестър се
проведе през 2011 г.
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литиките може да спомогне за
предотвратяване на различията
и да допринесе за постигане на
конвергенция и стабилност в ЕС
като цяло и в неговите държави
членки.
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Семинар по програма
Еразъм+ в Стара Загора

8

За втора поредна година Информационният център Европа Директно - Стара Загора организаира
информационен семинар за образователните институции в града и региона. Екипът на центъра има за
цел да представя на гражданите възможностите,
които предоставя членството на България в Европейския съюз. Това важи за всички институции, особено за училищата, които трябва да показват на
най-младите европейци възможностите за свобода
на движение и получаване на образование в ЕС.
В тази връзка екипът на Европа Директно – Стара Загора си поставя като цел да инициира или участва в различни форуми или кампании, които позволяват обмен
на добри практики между училища и детски градини в
целия ЕС.

За целта, Европа Директно - Стара Загора подготви
образователен семинар по програма Еразъм+ за представители на училищата и детските градини от Стара
Загора и региона. Достъпът и участието в инициативата
бяха абсолютно безплатни, като всички участници получиха и допълнителни материали, разясняващи програмата. Събитието беше проведено в залата на Международния младежки център за работа с деца и младежи в
риск в Стара Загора на 14 декември
В рамките на семинара преподаватели, директори и
непедагогически персонал от различни учебни заведения в региона получиха актуална информация за условията за кандидатстване по Програма Еразъм+. Те бяха
запознати и с начините за подготовка на конкретно проектно предложение, както и възможностите за намиране на международни партньори.
Важните разяснения ще дадат допълнителен стимул
и мотивация за работа на училищата и детските градини
от региона. Това пролича в продължителната сесия, посветена на въпроси и отговори. Всеки участник получи
сертификат за участието си в семинара.

Полезни връзки

Издание на Европейски информационен
център Europe Direct - Стара Загора

Парламентът - http://www.europarl.europa.eu/parliament
Страница на Представителството на Европейската
комисия в България - http://ec.europa.eu/bulgaria
Безплатна телефонна линия от всички точки на
Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11
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