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Скъпи приятели, 

имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия 

център напълно анонимно на следващия линк: 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveyla

nguage=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! Предварително ви благодарим за отделеното 

време! 

ККооннттааккттии::  

ббуулл..  ППррииммooррссккии  113355,,  ВВааррннаа  99000022  ●●  ттеелл..  00887788  662244110066  ●●  eeuuddiirreeccttvvaarrnnaa@@vvccccii..bbgg    

●●  wwwwww..vvccccii..bbgg//eeuuddiirreecctt  ●●  FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//EEuurrooppeeDDiirreeccttVVaarrnnaa//    

●●  TTwwiitttteerr::  @@EEUUDDiirreeccttVVaarrnnaa  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за историята на ЕС 

 Гражданска награда на ЕП за 2016 се връчва на двама българи 

сред 50 лауреати 

 Световен ден на океаните – 8 юни 

 Три иновационни решения на ЕС за нашата планета 

 Нови правила, намаляващи бюрокрацията при официалните 

документи на гражданите 

 Ключови изказвания на евродепутати на дебата по повод Brexit 

 EDIC в действие!   

  Европа Директно - Варна участва в журналистически семинар 

на ЕК във Варна 

 Годишна среща на европейските информационни мрежи в 

България 
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Полезно за вас: Всичко, което трябва да знаем за 

историята на ЕС 

 

 
На 9 май 1950 г. френският министър на външните работи Робер Шуман произнася 

„Декларацията на Шуман“. 

 
Във връзка с историческия 

референдум за членството на 
Великобритания в Европейския съюз на 
23 юни 2016 г. и резултата от него, е 
важно да си припомним историята на 
Съюза, неговите цели, изгодите от 
неговото създаване и общите ценности, 

към които се стреми това голямо 

европейскио семейство.  
Преди да се превърне в реална 

политическа цел, идеята за обединение 
на Европа е само мечта в съзнанието на 
философи и мислители. Но от руините 
на Втората световна война се ражда 
нова надежда. Устоялите на 
тоталитаризма по време на войната са 
решени да сложат край на омразата 
между страните и на съперничеството в 
Европа и да създадат условия за траен 

мир. Между 1945 г. и 1950 г. редица 
смели държавници, между които Робер 

Шуман, Конрад Аденауер, Алчиде де 
Гаспери и Уинстън Чърчил, се заемат да 
убедят своите народи да поставят 
началото на нова епоха. Според тях в 
Западна Европа трябва да се установи 

нов ред, на основата на общите 
интереси и на договори, гарантиращи 

върховенството на закона и равенство 
на всички страни.  

Робер Шуман, министър на 
външните работи на Франция, развива 
идеята, първоначално замислена от Жан 

Моне, и на 9 май 1950 г. предлага 
учредяването на Европейска общност за 
въглища и стомана (ЕОВС). В 

държавите, които някога са воювали 

една срещу друга, производството на 
въглища и стомана трябва да бъде 
обединено и подчинено на общ 

върховен орган. По един прагматичен, 

но и дълбоко символичен начин, 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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суровините на войната се превръщат в 
инструмент за помирение и мир. 

Декларацията се превръща в 
реалност с Договора от Париж от 18 

април 1951 г. Така се въвежда общ 

пазар за въглища и стомана между 
шестте държави основателки – Белгия, 
Франция, Германия, Люксембург, 
Италия и Нидерландия. След това с 
Договора от Рим от 25 март 1957 г. 
шестте държави решават да основат 
Европейска общност за атомна енергия 
(Евратом) и Европейска икономическа 
общност (ЕИО). Последната включва 
изграждането на един по-широк общ 

пазар, обхващащ редица стоки и услуги. 

Митата между шестте държави членки 

са премахнати на 1 юли 1968 г. През 60-

те години на ХХ век се въвеждат също 
общи политики, особено в търговията и 

селското стопанство. 
Инициативата е толкова успешна, че 

Дания, Ирландия и Обединеното 

кралство също решават да се 
присъединят. Това първо разширяване 
от шест до девет страни членки се 
осъществява през 1973 г. Същевременно 
се въвеждат нови социални политики за 
околната среда, а през 1975 г. е създаден 

Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР). 

През юни 1979 г., когато се 
провеждат първите избори за 
Европейски парламент чрез пряко 

всеобщо гласуване, е направена 
решителна крачка напред. Тези избори 

се провеждат веднъж на пет години. 

През 1981 г. Гърция се присъединява 
към Общностите, а през 1986 г. примера 
и последват Испания и Португалия. 
Това разширяване към Южна европа 
засилва необходимостта от прилагане 
на програми за регионална помощ. 

Световната икономическа рецесия от 
началото на 80-те години на ХХ век 
води до вълна от “европесимизъм”. 

Надеждата се възражда отново през 
1985 г., когато Европейската комисия 
под председателството на Жак Делор 
публикува бяла книга с график за 
заъвршване на единния пазар до 1 

януари 1993 г. Тази амбициозна цел е 
заложена в Единния европейски акт, 

подписан през февруари 1986 г. и 

влязъл в сила на 1 юли 1987 г. 
Политическият облик на Европа 

драстично се променя с падането на 
Берлинската стена през 1989 г., което 
довежда до обединението на Германия 
през октомври 1990 г. и 

установвяването на демократично 

управление в страните от Централна и 

Източна Европа след отхвърлянето на 
съветския контрол. Самият Съветски 

съюз престава да съществува през 
декември 1991 г. Междувременно 

държавите от ЕИО преговарят за нов 
договор, който е приет от Европейския 
съвет (заседание на президентите и/или 

министър-председателите) през 
декември 1991 г. в Маастрихт. С 

Договора от Маастрихт към 

съществуващата система на Общността 
е добавено междуправителственото 
сътрудничество (в области като външна 
политика и вътрешна сигурност) и така 
е създаден Европейският съюз. 
Договорът влиза в сила от 1 ноември 

1993 г. 
През 1995 г. към ЕС се 

присъединяват още три държави – 

Австрия, Финландия и Швеция, с което 
броят на държавите членки става 15. В 

този момент Европа вече е изправена 
пред растящите предизвикателства на 
глобалзиацията. Новите технологии и 

все по-интензивно то използване на 
интернет модернизират икономиките, 
но създават и социални и културни 

напрежения. В същото време 
националните икономики страдат от 
товара на безработицата и нарастващите 
разходи за пенсии и това прави 

реформите още по-необходими. 

Избирателите все по-настоятелно искат 
от своите правителства да намерят 
решения на тези проблеми. Ето защо 
през март 2000 г. лидерите на ЕС 

приемат Лисабонската стратегия. Тя 
има за цел да позволи на ЕС да се 
конкурира с големи сили като САЩ и 

новите индустриализирани страни на 
световния пазар. Чрез стратегията се 
насърчават иновациите и бизнес 
инвестициите и се гарантира 
адаптирането на европейските 
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образователни системи към нуждите на 
информационното общество. 

Междувременно ЕС работи по най-

амбициозния си дотогава проект – 

създаването на единна валута, която да 
улесни живота на предприятията, 
потребителите и туристите. На 1 януари 

2002 г. еврото заменя старите парични 

единици на 12 държави от ЕС, които 
заедно образуват еврозоната. Сега 
еврото наред с щатския долар е една от 
основните световни валути.  

В средата на 90-те години на ХХ век 
започва подготовката за най-голямото 

разширяване на ЕС. За членство 
кандидатстват 6 страни от бившия 
съветски блок (България, Полша, 
Румъния, Словакия, Унгария и Чешката 
република), три бивши съветски 

републики (естония, Латвия и Литва) 
една бивша югославска република 
(Словения) и две средиземноморски 

държави (Кипър и Малта). ЕС 

приветства възможността да помогне за 
стабилизиране на европейския 
континент и да сподели ползите от 
европейската интеграция с младите 

демокрации. Преговорите започват през 
декември 1997 г. и на 1 май 2004 г. 10 от 
страните кандидатки се присъединяват 
към Съюза. На 1 януари 2007 г. се 
присъединяват и България и Румъния, а 
през 2013 г. - Хърватия, с което 
членките на ЕС стават 28.  

За да се справи с 
предизвикателствата на ХХI век, 
разширеният Съюз има нужда от 
опростен и по-ефикасен метод за 
вземане на общите си решения. Това 
става с Договора от Лисабон, подписан 

на 13 декември 2007 г. и влязъл в сила 
на 1 декемви 2009 г. Той внася поправки 

в предишните договори, без да ги 

заменя, и въвежда по-голяма част от 
промените, предвидени в 
Конституцията. Така Европейският 
съвет се сдобива с постоянен 

председател на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност. 

 

Източник: Европа в 12 урока, 

Генерална дирекция „Комуникации“, 

Европейска комисия, Паскал Фонтен
 
 

 

 Гражданска награда на ЕП за 2016 се връчва на 

двама българи сред 50 лауреати 

 
Българите Мариана Пенчева и Иван 

Николов са сред 50-те лауреати за 
Гражданската награда на Европейския 
парламент за 2016 г. Те ще получат 
почетни медали на официална 
церемония през есента в София, 
организирана от Информационното 

бюро на ЕП в партньорство с Народното 
събрание. 
Освен това те ще участват и в 

общоевропейската церемония, 
посветена на Гражданската награда на 
ЕП, която ще бъде проведена в Брюксел 
на 12 и 13 октомври 2016 г. Селекцията 
бе определена от европейско жури. 

Мариана Пенчева е номинирана от 
Георги Пирински (С&Д). В рецензията 
си журито определя 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 
номиниран от д-р Андрей Ковачев 
(ЕНП). Журито отличава приноса на 
Николов за създаването на по-тясна 
интеграция през международните 
граници, като същевременно не губи 

фокуса върху опазването и 

популяризирането на богатото 
българско културно многообразие.
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 Световен ден на океаните – 8 юни 
 

На 8 юни отбелязахме Световния 
ден на океаните! Тази година той 

премина под мотото "Здрави океани, 

здрава планета". 

Събитието има за цел да информира 
обществото за всекидневните проблеми 

с опазването на океаните и как всеки 

един от нас може малко да помогне. 
Това огромно водно пространство 
възпроизвежда повечето от кислорода в 
атмосферата, предоставя ни храна, 
транспорт и забавление. През 2015 - 

2016 г. денят на океаните насърчава 
превенцията от замърсяване на океаните 
с отпадъци от пластмаса. 
Прехраната на голям брой граждани 

на ЕС зависи от морето и неговите 
ресурси – от рибата, разбира се, но също 
от енергията от разположени в морето 

вятърни паркове и залежи на нефт и газ. 
Търговската флота на ЕС се нуждае от 
световните океани, за да превозва 
своите стоки. Крайбрежните райони са 
магнит за туристите – друг източник на 
прехрана. При толкова голям залог 
трябва да сме отговорни при 

използването на морските ресурси, да 
предотвратяваме прекомерния улов на 
риба и да гарантираме, че добивът на 
нефт и газ не вреди на морската и 

крайбрежната среда. 

Риболовната индустрия на ЕС е 
четвъртата по големина в света, като 
осигурява около 6,4 млн. тона риба 
годишно. Риболовът и преработката на 
риба осигуряват над 350 000 работни 

места. Затова ЕС полага големи усилия, 
за да гарантира устойчивостта на 
риболова от икономическа и екологична 
гледна точка, като същевременно 

защитава интересите на потребителите 
и се съобразява с нуждите на рибарите. 
Реформата на Общата политика на 

ЕС в областта на рибарството, която 
влезе в сила през януари 2014 г., има 
точно такива цели: да подсигури 

препитанието на занимаващите се с 
рибарство, като в същото време спре 
свръхулова и изчерпването на запасите, 
което е последица от него. 

Новото законодателство е 
подкрепено от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство. Между 2014 и 

2020 г. в рамките на този фонд ще бъдат 
финансирани проекти, насочени към: 

• въвеждане на новаторски 

риболовни техники, 

• създаване на нови пазари за 
морски храни, 

• подобряване качеството на 
живот в крайбрежните райони. 
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Това ще помогне на рибарите да 
започнат да практикуват устойчив 
риболов и на крайбрежните общности 

да диверсифицират своята икономика. 
Моретата и океаните са важен 

двигател на европейската икономика. 
ЕС разполага с най-голям брой 

търговски пристанища в света (1200) и с 
най-голям търговски флот. 90% от 
търговията със страни извън ЕС и 40% 

от търговията между страните от ЕС се 
извършва по море. Работните места в 
сектора са около 5,4 млн., а той 

генерира брутна добавена стойност от 
почти 500 млрд. евро годишно. 

Въпреки това съществува значителен 

неизползван потенциал за иновации и 

растеж, особено в някои области. В 

резултат на това през последните 
години ЕС разшири обхвата на морската 
си политика, за да включи всички 

начини за използване на морското 
пространство. 
Неговите дългосрочни цели са 

изложени в стратегията за „син растеж“, 

включително: 

• развитие на сектори с висок 

потенциал, като аквакултура, 
крайбрежен туризъм, морски 

биотехнологии, океанска енергия и 

добив на полезни изкопаеми от 
морското дъно; 

• осигуряване на познания и 

правна сигурност чрез цифрова 

карта на европейското морско 
дъно, морско пространствено 

планиране (което води до повишаване 
на ефективността и устойчивостта на 
морските дейности) и интегрирано 

морско наблюдение (чрез което се 
предоставят на органите, участващи в 
морско наблюдение, нови инструменти 

за обмен на информация, а това прави 

наблюдението по-евтино и по-

ефективно); 

• специално пригодени стратегии 

за определени морета (Адриатическо и 

Йонийско море, Северния ледовит 
океан, Атлантическия океан, Балтийско 
море, Черно море, Средиземно море, 
Северно море), което също насърчава 
сътрудничеството между граничните 
държави. 

 

 
 

 

 Три иновационни решения на ЕС за нашата 

планета 
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Знаете ли, че благодарение на 

данните, получавани от сателитите в 
орбита около Земята стават възможни 

неща като координирането на 
спасителни операции, наблюдението на 
морските граници и състоянието на 
реколтата? 

Това и още много неща бяха 
обсъдени на 7 юни, когато 
Европейският парламент разисква 
възможностите, които европейските 
космически инициативи откриват за 
хората и бизнеса. Три са в момента 
големите проекти на ЕС в областта 
космическите науки – “Коперник”, 

“Галилео” и “EGNOS”. 

Програмата "Коперник" представлява 
система за наблюдение на Земята. 
Спътници, управлявани от 
Европейската космическа агенция, 
събират данни за състоянието на 
сушата, водите, атмосферата; следят 
измененията в климата, осигуряват 
помощ при извънредни и кризисни 

ситуации. По този начин например 

може да се осъществява наблюдение на 
газопроводи и петролопроводи за 

установяване на евентуални инциденти 

или заплахи. ЕС е заделил 4,3 млрд. 

евро за програмата за периода 2014 - 

2020 г. 
"Галилео" е европейската система за 

сателитна навигация. Очаква се тя да 
започне да функционира в края на 2016 

г. и да достигне пълния си потенциал 

през 2020 г., когато ще се състои от 30 

спътника. "Галилей" ще предложи 

изключително точно геопозициониране 
- в рамките на един метър - и ще бъде 
под граждански контрол. Тя ще бъде 
съвместима с американската система 
GPS и с руския еквивалент Глонасс. За 
периода 2014-2020 г. за нея са заделени 

7 млрд. евро. 

EGNOS е съкращение от Европейска 
геостационарна служба за навигационно 

покритие (European Geostationary 

Navigation Overlay Service) и е първото 
европейско начинание в областта на 
сателитната навигация. Системата 
работи като надстройка на GPS и 

подобрява точността на 
позиционирането от 10 метра на 2 

метра. 
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 Нови правила, намаляващи бюрокрацията при 

официалните документи на гражданите 

 

 
 

Европейският парламент прие на 9 

юни регламента, предложен от 
Комисията с цел да се намалят 
разходите и формалностите за 
гражданите, които трябва да представят 
официален документ в друга държава от 
ЕС. 

Понастоящем гражданите, които се 
преместват или живеят в друга държава 
от ЕС, трябва да заверяват издадените 
им официални документи (например 

удостоверение за раждане, брак или 

смърт), за да докажат, че те са 
автентични. С новия регламент ще 
отпадне необходимостта от такава 
заверка при представянето на 
официални документи, издадени в 
държава от ЕС, на органите на друга 
държава членка и няма да се налага да 
се преминава през свързаните с нея 
бюрократични процедури. 

Регламентът се отнася единствено до 
автентичността на официалните 
документи, така че държавите членки 

ще продължат да прилагат своите 
национални правила относно 

признаването на съдържанието и 

действието на официалните документи, 

издадени в други държави от Съюза. 

„Имаме добра новина за хората, 
които отиват в друга държава от ЕС, 

например за да учат или да работят“, 

заяви Вера Йоурова — европейският 
комисар, отговарящ за правосъдието, 
потребителите и равнопоставеността 
между половете. „Те често трябва да 
преминават през скъпи и дълги 

бюрократични процедури, за да 
представят документ, който им е 
необходим, за да сключат брак или да 
получат работа в страната, в която 
живеят. Днес слагаме край на тези 

административни формалности и с това 
улесняваме движението на хората в 
Съюза.“ 

С новия регламент ще се сложи край 

на редица бюрократични процедури: 

официалните документи (например 

удостоверенията за раждане, брак и 

липса на съдебно минало), издадени в 
държава от Съюза, трябва да бъдат 
приемани като автентични в останалите 
държави членки, без да е необходимо да 
имат печат за автентичност (апостил); 

премахва се и задължението за 
гражданите да представят във всички 

случаи заверено копие и заверен превод 

на своите официални документи. За да 
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се избегне нуждата от такъв превод, 

гражданите могат също да използват 
многоезични стандартни удостоверения 
на всички езици на ЕС, които ще се 
прилагат към официалните документи 

за улеснение на превода; в регламента 
са предвидени защитни мерки срещу 
измамите: ако получаващият документа 

орган има основателни съмнения за 
неговата автентичност, той ще може да 
направи проверка в издалия го орган в 
съответната друга държава чрез 
съществуващата ИТ платформа — 

Информационната система за 
вътрешния пазар. 

 

 

 Ключови изказвания на евродепутати на дебата по 

повод Brexit 
 

 
 

При откриването на извънредната 
сесия председателят на Парламента 
Мартин Шулц 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 
представител 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 преговори,“ 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 
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Великобритания, от които над 73% 

гласуваха за оставане в ЕС. 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 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 относно 
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 изненадвайте, 
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 
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споразумение,“ то последиците ще 
бъдат много по-лоши за него, отколкото 
за Великобритания. „Дори без никаква 
сделка би било по-добре, 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 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 
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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. 
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Европа Директно - Варна участва в 

журналистически семинар на ЕК във Варна 
 

Представителството на ЕК в 
България покани журналисти от Варна, 
Добрич и Шумен с интерес към 

европейските въпроси на семинар във 
Варна на 24 юни 2016 г. На събитието 
присъстваха и представители на Европа 
Директно – Варна. 
Целта на семинара е да запознае 

представителите на регионалните медии 

с приоритети в икономическата 
политика на Европейската комисия, 

актуалните теми от дневния ред на ЕС и 

да дискутира с колегите отражението 
им в регионите.  
На участниците ще бъде предоставена и 

практическа професионална 
информация и съвети за възможностите 
за партньорство с европейските 
институции, за отразяване и намиране 
на отговори за важните за региона 
европейски въпроси. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIC в действие! 
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Годишна среща на европейските информационни 

мрежи в България 

 

 

 
 

 

 

 

 

В периода 20-23 юни на Св. 
Константин и Елена се проведоха две 
важни събития: Годишна среща на 
Информационното бюро на ЕП в 
България с центровете Европа Директно 

и Младежки екип Европа и Годишна 
среща на всички европейски 

информационни мрежи в България: 
Дебат за бъдещето на Европа. И двете 
събития бяха наситени откъм полезни 

дискусии и семинари, на които се 
обсъждаха комуникационните 
приоритети на ЕП, миграцията, нови 

продукти на телевизията на ЕП и 

връзката със социалните мрежи, 

комуникационни приоритети на ЕК, 

бъдещи национални и регионални 

инициативи на ЕК в България, актуални 

инициативи на ГД “Писмени преводи”, 

Европейски семестър, Инвестиционния 
план. Имаше възможност и за 
индивидуални срещи на мрежите за 
обсъждане на съвместни инициативи, 

както и организирано посещение на 
резиденция Евксиноград. 

 



 16 

 
 

Презентация и дискусия на тема „Инвестиционният план за Европа - 

възможности за българската икономика”.  
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Проектът “Европа Директно – Варна“ се осъществява с финансиране от 

Европейския съюз и Варненската търговско-индустриална камара. 
 

Мненията, изразени в настоящата публикация, са авторски и не отразяват 
задължително официалните становища на Европейските институции. 

Публикацията се разпространява безплатно. 
 

Безплатна телефонна линия от всички точки на ЕС: 00 800 6 7 8 9 10 11 


