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При откриването на извънредната сесия председателят на
Парламента Мартин Шулц (С&Д,
Германия) отбеляза, че това е
безпрецедентен случай на толкова спешно свикване на пленарна
сесия, но такова е и решението на
гражданите на Великобритания
да напуснат ЕС. Той приветства горещо лорд Хил и му благодари за
неговата работа в Европейската
комисия и решението да подаде
оставката си, след като агитира
за оставане на Великобритания
в ЕС.
„Ще бъде от общ интерес на
всички нас да гарантираме, че бъдещите взаимоотношения ще бъдат конструктивни и ползотворни
и за двете страни. Никой няма да
спечели от продължителен период на политическо колебание,“
каза нидерландският министър на
отбраната Жанин-Хенис Пласхаарт в качеството си на предста-

вител на председателството
на ЕС. Тя добави: „В същото
време трябва да дадем на Великобритания необходимото
време, за да се съвземе и вземе необходимите решения.
Част от предизвикателството
пред Европа сега е да убеди
гражданите, че единството
остава най-добрият избор.
Фактът, че фрагментирането
вече не е немислимо, трябва
да бъде сериозна тревога за
всички нас.“
„Трябва да уважим волята на британския народ,”
каза председателят на Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер и добави: „ще има
последици.“ Той поиска от
британското правителство да
„изясни“ положението възможно най-скоро, за да се
намали несигурността. „Няма
уведомление, няма прего-

вори,“ каза той и настоя, че
не може да има тайни или
неформални преговори с
Лондон. На лидера на ЮКИП
Найджъл Фараж пък каза: „...
ти се бори за напускане, британският народ гласува за напускане, ти защо си тук?“
„Няма да Ви изоставим,“
обеща лидерът на ЕНП Манфред Вебер (Германия) на
младите хора на Великобритания, от които над 73% гласуваха за оставане в ЕС.
продължава на стр. 2
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Той каза, че популистите са спечелили референдума и добави, че Найджъл
Фараж трябва да се срамува от себе си
и го нарече „лъжец“ по отношение на
твърдения, направени по време на кампанията, за които се твърди, че са неверни. „Сега очакваме уведомлението
по член 50, както и бързи и справедливи преговори за напускане,“ настоя той,
като добави: „...времето за отстъпки
приключи...“ и призова политиците да
спрат да обвиняват за всичко Брюксел и
да поемат отговорност.
„Европейският съюз не може да
става заложник на вътрешно политическите интриги на консерваторите. Британските власти трябва да ни уведомят
възможно най-скоро за желанието на
страната да напусне,“ каза лидерът на
С&Д Джани Питела (Италия). „Днес искам да кажа ясно, че нашата група ще
се противопостави с цялата си сила на
превръщането на „фискалния компакт“
в право на ЕС. Бюджетната гъвкавост е
нещо хубаво, но ние трябва да отидем
по-далеч, за да окуражим публичните и
частните инвестиции. Европа ще трябва
да даде отговори на тези въпроси или
рано или късно ще бъде пометена,“ добави той.
Сега, след като британският народ се
произнесе, е време да погледнем към
бъдещето и да спрем да превъртаме
миналото, каза лидерът на ЕКР Сайед
Камал (Великобритания). Договорите
за ЕС са ясни и трябва да бъдат спазвани, добави той и призова за яснота от-

носно сроковете за преговорите за оттегляне. Великобритания и ЕС трябва да
останат близки партньори за в бъдеще
и британците трябва да станат „добри
съседи, а не недоволни наематели,“ добави той.
„Трудно е да приемеш решение, с което не си съгласен,“ но изборът на Великобритания трябва да бъде уважаван,
каза лидерът на АЛДЕ Ги Верхофстад
(Белгия). От друга страна, начинът, по
който кампанията за напускане постигна своята цел, с плакати, приличащи на
нацистка пропаганда, и лъжи, създаде
климат на страх и негативност. Удължаване на настоящата несигурност само
би вложило нещата още повече. „Само
незабавното задействане на член 50
може да спре това. 27 държави членки не може да чакат дезориентираната
партия на консерваторите да се стегне,“
каза той.
Лидерът на ЕОЛ/СЗЛ Габриеле Цимер (Германия) каза, че нейната група
не може да се съгласи с резолюцията,
подкрепена от повечето групи, защото и
липсва самокритика. Финансовата криза, „бруталното отношение“ към Гърция,
Италия и други страни е оставило лоши
спомени у гражданите на ЕС. Точно тези
хора във Великобритания, които се страхуват за своята работа, здравеопазване
и пенсии, гласуваха за напускане на ЕС,
каза тя и добави: „ЕС не показа, че може
да защити своите граждани от опасностите на глобализацията.“
„Днес има възможност за предлагане на нов проект, но не се изненадвай-
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те, ако се окаже, че от Дания до Ирландия, до Гърция има много съмнения,“
каза Филип Ламбертс (Белгия) от името
на групата на Зелените. „Трябва да се
върнем към корените на европейския
проект и да постигнем мир и устойчив
просперитет. Възможно ли е да осигурим човешко достойнство за всички човешки същества във и извън ЕС? Нашият
отговор е да,“ завърши той.
След като председателят призова
за ред в залата, за да може да се изкаже следващият говорител, лидерът на
ЕСПД Найджъл Фараж (Великобритания) отбеляза, че тези, които са му се
смели преди 17 години, когато е пристигнал в Европейския парламент и е
заявил, че ще води кампания за напускане на ЕС, вече не се смеят. „Вие, като
политически проект, отказвате да видите реалността,“ каза той и предрече, че
Великобритания няма да бъде последната държава членка, която ще напусне
ЕС. Той предупреди, че ако ЕС откаже
„смислено търговско споразумение,“ то
последиците ще бъдат много по-лоши
за него, отколкото за Великобритания.
„Дори без никаква сделка би било подобре, отколкото със сделката, която
имаме сега,“ каза той.
Лидерът на ЕНС Марин Льо Пен
(Франция) нарече вота във Великобритания „най-важното историческо събитие от падането на Берлинската стена“
и изблик на любов на британския народ
към тяхната страна. То е шамар в лицето
на „поддръжниците на ЕС“ и показва, че
европейският проект не е необратим,

добави тя и предупреди, че забавянето
на изпълнението на решението не би
било демократично.
Независимият евродепутат Даян
Додс (Великобритания) заяви, че решението на британския народ „не може да
бъде пренаписано.“ Тя обвини лидерите на ЕС, че са останали глухи за разочарованията на британския народ в продължение на години, но днес слушат.
При все това, тя каза, че Британия ме е
обърнала гръб на Европа.
В отговор на коментарите на евродепутатите Жанин Хенис-Пласхаард каза:
„В момента отговорът не е повече или
по-малко Европа, а по-добра Европа.
Ясно е, че трябва да действаме. Нашият
съюз съществува само с подкрепата на
милионите граждани, а тази подкрепа
не може да се приема за даденост. Общите предизвикателства пред нас няма
да изчезнат и никоя страна на лицето на
земята не може да се справи с тези предизвикателства сама.“
Жан-Клод Юнкер подчерта, че Комисията не е виновна за резултата от
референдума. Той посочи, че Великобритания не е гласувала за политики на
спестявания или достатъчната защита
на външните граници на ЕС, защото не
принадлежи, нито към еврото, нито към
шенгенското пространство. Той също
обвини г-н Фараж в лъжа, като каза: „ти
фабрикува действителност.“
Даян Додс подчерта, че тонът на
дебата „подчертава всички стереотипи
на това, от което британският народ се
страхува относно Европа.“ „Заплахите и
сплашването няма да свършат работа,“
каза тя и призова Великобритания и ЕС
да изградят взаимоотношения, които
да доведат до проспериращи икономики и мир в един „все по-опасен свят.“
Марсел Де Храаф (ЕНС, Нидерландия) каза, че 23 юни е бил един фантастичен ден на освобождение за народа
на Великобритания и на началото на
края на един погрешно заченат проект.
Той поиска г-н Юнкер и цялата Комисия
да подадат оставка. Той добави, че процесът на разпадане трябва да започне
възможно най-бързо, а икономическата и политическата интеграция трябва
да спрат.
За Найджъл Фараж нещата във Великобритания „изглеждат много добре“
след референдума, като има само малко политически сътресения, а именно
оставката на премиера и комисаря на
страната, които са си тръгнали „поради
основателни причини,“ отбеляза той.
Ако вотът помете част от британската
политическа класа, „така да бъде,“ каза
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Фараж и добави, че се готви да празнува „деня на независимостта“ на 23 юни
догодина.
Алан Смит (Зелените, Великобритания): „Ние сме горди да бъдем
шотландци, а аз съм горд да бъда европеец. Искам моята страна да бъде
интернационална, отзивчива, екологична, справедлива - европейска. Народът на Шотландия заедно с народът
на Северна Ирландия и хората в Лондон, както и много други хора в Уелс и
Англия, гласуваха да останат в нашето
семейство от нации. Настоявам това
положение да бъде уважено. Ще ни
трябват хладни умове и топли сърца.
Но запомнете това: Шотландия не ви
изостави. Моля Ви, скъпи колеги, не
изоставяйте Шотландия сега! “ (бурни
аплодисменти)
Мартина Андерсън (ЕОЛ/СЗЛ, Великобритания) каза: „Ние в Северна
Ирландия не сме обвързани от вота на
Обединеното кралство. Ние уважаваме
и се придържаме към вота от Северна
Ирландия, който точно като Шотландия
беше за оставане в ЕС. Последното, от
което народа на Северна Ирландия се
нуждае, е нова граница с 27 държави!“
Г-н Верходстад призова своите колеги евродепутати да изпратят
силно послание
на Европейския
съвет и да „гласуват масово в
подкрепа на изготвената резолюция.“ Обръщайки се към
Найджъл Фараж, той каза:
„Най-накрая ще
се отървем от
най-голямото
прахосване на
пари от бюджета на ЕС, който

от 17 години плаща Вашата заплата!“
Ришард Антони Легутко (ЕКР, Полша) каза: „...това е най-лошото нещо, което някога се е случвало в историята на
европейската интеграция. Комисията,
както и Парламентът, да помислим как
да поправим това.“ Картината изобщо
не е розова, каза той и се запита, дали
лидерите на ЕС ще се окажат способни
да се поучат от грешките си.
Г-н Питела каза на г-н Фараж: „...Вие
не направихте най-доброто за своята
страна и историята ще докаже това. Това
не е момент за полемика. Това е историческо събитие и имаме нужда от яснота.
Получихме ли яснота от привържениците на Брексит? Трябва да си извадите Вашите заключения и да уведомите (Съвета) за Вашето решение. Ние имаме ясни
идеи относно какво да правим в краткосрочен и средносрочен план, за да спасим Европа,“ заключи той.
Г-н Вебер каза в заключение, че
дебатът е изяснил две неща: „предизвикателството пред нас“ и че Европейският парламент подкрепя европейския
проект. Той призова Европейския съвет
утре да не се замотава във вътрешни
спорове, а да изпрати силен сигнал.
Източник: Европейски парламент
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Стара Загора
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Европейски информационен
център Стара Загора традиционно отбеляза Деня на Европа
9 май със серия от събития, които бяха проведени във всички
11 общини от Област Стара
Загора.

4

Между 9 и 14 май малчуганите от региона се състезаваха, подреждайки гигантски пъзел, изобразяващ обединена
Европа, нейните общностни символи,
както и тези на всяка страна-членка. За
тези, които обичат да рисуват своята
обединена Европа, имаше цветни тебешири и свободно място. Всички останали отговаряха на въпроси за Европейския съюз, неговата история, настояще
и бъдеще. За всички участници - победители и победени, екипът на Европа
Директно - Стара Загора предостави
награди и интересни книжки и печатни
материали.

Гурково

Ден на
Европа
в област
Стара
Загора
Павел баня

Чирпан

Братя Даскалови
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Раднево
Отбелязването на Деня на Европа в
Стара Загора се проведе в парк „5 октомври”, където в 17:00 бе посрещнат Парада на знамената на страните-членки на
ЕС, воден от Младежки общински съвет
и Младежка театрална студия- „Сцена
99” към НЧ „Родина – 1860”. Празникът
започна с изпълнение на „Ода на радостта” от градския духов оркестър.
На главната сцена пред шадравана в
парк „5-и Октомври” забавлението беше
гарантирано с песни и танци от Детска
вокална студия “Усмивки” с ръководител Елена Маликатова към НЧ „Родина
– 1860”, деца от ОДЗ №34 „Райна Княгиня”, класа по джаз и поп пеене при НУМСИ „Христина Морфова” с ръководител
Надя Тончева, младите таланти от Стара Загора Гергана и Милица, Стоян Буюклиев, хип-хоп формация към Център
за наука, култура и изкуство с ръководител София Нанева, Станчо Станчев и
Цвета Христова от Вокална студия „Траяна глас” към Център за наука, култура
и изкуство с ръководител Лиляна Дойчева, Мажоретен състав към Център за
наука, култура и изкуство с ръководител
Цвета Владева, Вокална рупа от ГПЧЕ
„Ромен Ролан” с ръководител Петя Арнаудова, Детско-юношески народен хор
„Жарава” при НЧ „Родина – 1860” и дет-

ски фолклорен ансамбъл
„Траянци” към Центъра
за наука, култура и изкуство с ръководител Росица Христова. Между изпълненията на съставите
публиката беше предизвиквана с въпроси от водещите като срещу всеки
правилен отговор имаше
предвидена награда.
Освен на главната
сцена, организаторите
бяха подготвили 6 забавни къта. Всеки от тях
беше удостоен с директни включвания, посветени на определена тема:
• кът, посветен на Европейския съюз
и неговите страни-членки, представени от Младежка театрална студия„Сцена 99” към НЧ „Родина – 1860”;
• кът за подреждане на гигантски пъзел, изобразяващ обединена Европа,
нейните общностни символи, както
и тези на всяка страна-членка;
• кът за рисуване на хартия;
• кът за рисуване на асфалт;

Николаево

Гълъбово

Ягода
• кът с голяма кръстословица, подготвена от библиотека „Родина”
• информационен кът за Европейския съюз, неговите функции, дейности, институции и възможности за
гражданите.
Наградите и печатните материали за
гражданите отново бяха осигурени от
Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора.

Опан
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Двама българи са лауреати на Наградата
за европейски гражданин на ЕП за 2016 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Мариана Пенчева, номинирана от
Георги Пирински (С&Д), и Иван Николов, номиниран от д-р Андрей Ковачев
(ЕНП), са сред 50-те лауреати за Гражданската награда на Европейския парламент за 2016 г. Лауреатите ще получат почетни медали на официална
церемония през есента в София, организирана от Информационното бюро
на ЕП в партньорство с Народното събрание. Те ще участват също така и
в общоевропейската церемония, посветена на Гражданската награда на
Европейския парламент, която ще се
проведе в Брюксел на 12 и 13 октомври
2016 г.
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Селекцията на 50-те лауреати беше
извършена от европейско жури, ръководено от заместник-председателя на
ЕП Силви Гийом (С&Д). В него участваха
още заместник-председателите на ЕП
Илдико Гал-Пелц (ЕНП), Анели Ятенмяки
(АЛДЕ), Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/
СЗЛ) и бившият председател на ЕП Енрике Барон (С&Д). Те направиха своя избор,
след като българското национално жури
в състав Владимир Уручев (ЕНП), Илияна
Йотова (С&Д), Илхан Кючук (АЛДЕ) и Ангел Джамбазки (ЕКР) класираха двете
български номинации.
Лауреатите

Георги Пирински (С&Д) предложи Мариана Пенчева със
следните аргументи:
„Тази история започва със затваря-

нето на Основно училище „Васил Априлов“ с функциониращ към него пансион
в село Гостилица, община Дряново, България, в края на учебната 2014―2015
година. Въпреки многото усилия да се
спаси училището, поради финансови
причини и заради оптимизацията на
училищната мрежа училището затваря врати. Семействата на децата не
могат да поемат грижите за тях и
съдбата им остава неясна. Учителката Мариана Пенчева, която работи
през последните 4 години в училището,
решава да им даде шанс за образование
и нормално детство и така настанява всичките 9 деца при себе си, в апартамента, където живее, в град Велико
Търново. Мариана учи „своите“ момчета и момичета, че на първо място
стои това да бъдеш Човек, да постъпваш правилно, да помагаш, да подаваш
ръка в нужда, да си верен приятел, да
цениш семейството, да бъдеш морален и всеотдаен.“
В рецензията си журито определя
Мариана Пенчева като светъл пример
на млад човек, който успява да обучава млади хора със собствени средства в
едно трудно време. Постъпката ѝ се категоризира като героичен акт.

Иван Николов е предложен
от д-р Андрей Ковачев (ЕНП)
със следните аргументи:
„Иван Николов е български поет,
публицист и общественик, председател на българския Културно-информа-

ционен център „Босилеград“. Той е сред
най-активните защитници на правата
на българите в Западните покрайнини,
насърчава доброто взаимно разбирателство и е сред най-пламенните застъпници за интеграцията на Сърбия
в ЕС, както и за цялостното европеизиране на страната. Роден е на 14 март
1959 г. в село Ресен, община Босилеград,
Западните покрайнини, днешна Сърбия.
Следва право и още като студент се
обявява против асимилаторската политика на режима на Тито спрямо българите в тогавашна СФРЮ и се доказва
като пламенен защитник на европейските ценности. Откроява се като дисидент срещу комунистическия режим,
бори се за присъединяването на Сърбия
към семейството на Европейските демокрации. След 1990 година е един от
идейните творци на Демократичния
съюз на българите в Югославия.“
Журито отличава приноса на Иван
Николов за създаването на по-тясна интеграция през международните граници, като същевременно не губи фокуса
върху опазването и популяризирането
на богатото българско културно многообразие.

Наградата за европейски
гражданин на ЕП
От 2008 г. насам Наградата за европейски гражданин се присъжда на
граждани и организации, които са допринесли за насърчаване на по-доброто
взаимно разбиране и по-тясната интеграция между гражданите на ЕС или
за улесняването на трансграничното и
транснационално сътрудничество в ЕС.
Тя е под формата на почетен медал и
има символично изражение.
Досегашните лауреати на Гражданската награда на ЕП от България:

2015 г. – Народно читалище „Бъдеще сега 2006“;
2014 г. – Младите доброволци от
Варна и Христо Христов;
2013 г. – Акад. Валери Петров и
д-р Милен Врабевски;
2012 г. – Петър Петров.
Източник: Европейски парламент
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Председателството на Съвета се
сменя на ротационен принцип между
държавите — членки на ЕС, на всеки
шест месеца. През този шестмесечен
период председателството ръководи
заседания на всяко равнище в Съвета,
спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.
Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно
сътрудничество в групи от по 3 държави
членки, наречени „тройки“. Тази система
е въведена с Договора от Лисабон през
2009 г. Тройката определя дългосрочни
цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси,
които ще бъдат разгледани от Съвета
в рамките на 18-месечен период. Въз
основа на тази програма всяка от трите
държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.
Настоящата тройка председателства
е съставена от председателствата на
Нидерландия, Словакия и Малта.
Приоритетите на словашкото председателство са обосновани от три взаимосвързани принципа: постигане на
осезаеми резултати, преодоляване на
фрагментацията и насочване на вниманието към гражданите.
През второто полугодие на 2016 г.,
председателството ще се съсредоточи
върху четири основни области: икономически силна Европа, модерен единен
пазар, устойчиви политики в областта

на миграцията и убежището и глобално
ангажирана Европа.
Председателството отговаря за това
да насочва и стимулира работата на
Съвета по законодателството на ЕС, да
осигурява приемственост в изпълнението на програмата на ЕС, систематичност на законодателните процеси и сътрудничество между държавите членки.
За тази цел председателството трябва
да действа каточестен и неутрален посредник.
Председателството има две основни
задачи:
1. Планиране и ръководене на заседанията на Съвета и на неговите подготвителни органи
Председателството ръководи заседания на различните състави на Съвета (с изключение на Съвета по външни
работи) и на подготвителните органи на
Съвета, които включват постоянни комитети, като Комитета на постоянните
представители (Корепер), и работни групи и комитети, които разглеждат много
специфични теми.
Председателството следи за правил-

ното протичане на обсъжданията и за
коректното прилагане на Процедурния
правилник на Съвета и на методите на
работа.
То организира също различни формални и неформални срещи в Брюксел,
както и в държавата, поела ротационното председателство.
2. Представляване на Съвета в отношенията му с другите институции на ЕС
Председателството
представлява
Съвета в отношенията с другите институции на ЕС, по-специално с Комисията и Европейския парламент. Неговата
роля е да се опитва да постигне съгласие
по законодателните досиета чрез тристранни срещи, неформални преговори
и срещи на помирителния комитет.
Председателството работи в тясна
координация със:
председателя на Европейския съвет
върховния представител на Съюза
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Председателството подпомага тяхната работа и понякога от него може да
бъде поискано да поеме някои задължения вместо върховния представител,
като например да представлява Съвета
по външни работи пред Европейския
парламент или да ръководи Съвета по
външни работи, когато се обсъждат въпроси от областта на общата търговска
политика.
Източник: Европейски съвет
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Форум за възможностите за висше
образование в Европа
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два отделни форума за учениците от Стара Загора и Казнлък. Този в Стара Загора се проведе на 26 април в ГПЧЕ
“Ромен Ролан”, зала “Америка за България”. В Казанлък
срещата беше на 16 май първоначално в Младежкия
дом, но поради високия интерес, се премести с ВОУ „Екзарх Антим”.
И в двата града събитията преминаха при висок интерес и бяха в часовия пояс 11:00 – 16:00, за да бъдат обхванати различните смени на учебни занятия в училищата.
Срещите бяха насочени към ученици от X, XI, и XII клас
от целия регион и със свободен достъп след предварителна регистрация.
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Информационен център Европа Директно - Стара
Загора има за цел да представя на гражданите възможностите, които предоставя членството на България в
Европейския съюз. Това важи особено за най-младите, а
именно учениците, които трябва да бъдат информирани
за своите права, сред които са свободата на движение и
получаване на образование.
В тази връзка сме си поставили като цел да инициираме
или участваме в различни форуми или кампания, които популяризират образованието в чужбина, особено след завършване на гимназиалния
етап.
Разширявайки
обхвата на представените
държави, съвместно с
Едланта - Образование
в чужбина, проведохме
безплатни консултации
и презентации за възможностите за висше
образование във Великобритания, Германия,
Дания и Холандия.
Бяха организирани

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

За контакти:
Стара Загора 6000
бул. “Генерал Столетов” 127
тел.: (042) 605007, факс (042) 638075

http://www.europedirect.szeda.eu
europedirect@szeda.eu

Съфинансирано от Европейския съюз
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейската комисия.
Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.
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