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План Д за Демокрация, Дебат и Диалог на Европейската комисия - &bdquo;Тема на
месеца&rdquo; през юли 2008 година в информационно-комуникационната инициатива
&bdquo;Говори с Европа&rdquo;.
Широк обществен дебат между европейските институции и техните граждани - тази ключова цел на
План Д придобива особена значимост в настоящия, изключително важен за Европейския съюз
момент: под въпрос е бъдещето на Съюза след ирландското "Не" на Лисабонския договор, който
беше във фокуса на "Говори с Европа" както през миналия месец, така и през февруари. За тази
тема, План Д, умишлено е избран точно месецът, в който очакваме доклада на Европейската
комисия за напредъка на България.
Когато "Говори с Европа" говори за План Д какво по-подходящо от това, да се съберем заедно и да
очертаем пътищата, по които гласът на гражданите може да се чуе по-добре в Брюксел и
Страсбург...?
Искате ли да разберете как се взимат важните европейски решения? Искате ли да ви покажем
начините, по които националните държави участват в изработването на европейските политики?
Тогава сте добре дошли на нашата информационна среща на 12 юли, събота, в морската
столица. Всички желаещи са поканени от 9.30 часа в събота 12 юли в Зала
&bdquo;Пресцентър&rdquo; на Фестивалния и конгресен център &ndash; бул.
&bdquo;Сливница&rdquo; 2, до Морската градина, където по разбираем начин ще ви запознаем с
основните процедури, по които Европейският съюз взима своите решения. Ще ви разкажем и за
начина, по който България участва в този процес. След това ще проведем практическа игра
&ndash; участниците ще влязат в ролята на тези, които взимат решенията, ще дебатират, ще се
консултират и ще изготвят становище&hellip; В събитието ще участват представители на
Министерския съвет, Държавната агенция за закрила на детето, Детския съвет към ДАЗД,
журналисти, студенти и ученици. Хубавото е, че тази "ролева игра" няма да бъде само игра предвиждаме да дадем възможност на всички желаещи да се запознаят подробно с практиката и
теорията по темата чрез нашата интерактивна информационно-обучителна програма E-learning...
Очаквайте подробности за нея много скоро.
От 12.30 часа, пак в събота - 12 юли, ви каним и на среща-разговор с евродепутат Душана
Здравкова (ЕНП-ЕД) в Информационния център на евродепутатите от ГЕРБ на ул.
&bdquo;Македония&rdquo; 82-84, където г-жа Здравкова ще сподели в дискусия с участниците
интересни моменти от своя професионален опит в ЕП за процедурите на одобрение и на т.нар.
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&bdquo;co-decision&rdquo;. Събитията от инициативата &bdquo;Говори с Европа&rdquo; във Варна
се провеждат със съдействието на г-жа Здравкова, която е и зам.-председател на Комисията по
конституционни въпроси на ЕП. Акценти от миналия месец
През юни ви запознахме с работата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и ви
разказахме за консултативните органи на ЕС. Предложихме и интервю с български представител в
ЕИСК - Пламен Димитров. Проведохме и интересен онлайн-чат с члена на Европейския парламент
Метин Казак. Голям отзвук предизвика и проведената дискусия по Програма "Хоризонт" на тема трудовия пазар на ЕС.
Какво още ни предстои?
През юли ще приключи и нашият фотоконкурс &quot;България - европейска страна&quot;. Всички
с нетърпение очакват резултатите - ще ги обявим, след като журито вземе своето решение. Ще
съобщим и какво сме планирали да направим с най-хубавите снимки - ще има изложба в София, а и
пътуване до Брюксел със съдействието на члена на ЕП Николай Младенов. Френският институт ще
бъде наш партньор в провеждането на този конкурс, защото от юли започна Френското
председателство на ЕС. Огнян Бояджиев, Главен редактор.

Инициативи на Портал ЕВРОПА
20-07-2008 - Чуй Варна... &quot;Говори с Европа&quot; чрез Портал ЕВРОПА!
16-07-2008 - Вече е активен дискусионният форум на Elearning.europe.bg - средата за учене в
Интернет по &quot;Говори с Европа&quot;
15-07-2008 - Победителят в конкурса за есе &quot;Европа=&quot; посети Брюксел
14-07-2008 - Събития: &quot;Говори с Европа&quot; във Варна
13-07-2008 - Среща на Душана Здравкова с участниците в информационно- обучителната среща
&bdquo;Говори с Европа&quot;
12-07-2008 - Дискусия за взимането на решения в ЕС се проведе във Варна
11-07-2008 - Лора Василева, Боян Иванов, Бистра Додова и Бедрос Азинян- победители във
фотоконкурса на &quot;Говори с Европа&quot;
09-07-2008 - &ldquo;Говори с Европа&rdquo; във Варна &ndash; каним ви на среща в петък и
събота!
07-07-2008 - &bdquo;Говори с Европа&quot; стартира е-платформа за дистанционно
обучение
Предстоящо
16-07-2008 - Фотоконкурс &bdquo;България &ndash; европейска страна&rdquo; във Френския
институт по проекта &bdquo;Говори с Европа&rdquo;
13-07-2008 - Авторът на най-доброто есе от &bdquo;Говори с Европа&rdquo; заминава за Брюксел
по покана на Кристиан Вигенин
07-07-2008 - &bdquo;Говори с Европа&quot; във Варна - 12 юли
Мненията, вестите, анализите и коментарите
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23-07-2008 - &quot;Докладиада...&quot;
21-07-2008 - actualno.com: Научаваме всичко за Европейския съюз в платформата за дистанционно
обучение на Портал Европа; news.club.bg: Платформата за дистанционно обучение на Портал
Европа
20-07-2008 - Чуй Варна... Аудиозапис от &quot;3 Д - гласът на българските млади хора за
Европа&quot; в морската столица
16-07-2008 - &bdquo;Говори с Европа&rdquo; в Брюксел със съдействието на члена на ЕП
Кристиан Вигенин
16-07-2008 - Другите за нас: как медийният партньор на &quot;Говори с Европа&quot; actualno.com
отрази проявата във Варна
11-07-2008 - Във Варна представиха електронната обучителна платформа на &quot;Говори с
Европа&quot;
10-07-2008 - Actualno.com пръв обяви резултатите от фотоконкурса &quot;Говори с Европа&quot;
07-07-2008 - Как се вземат решения в ЕС - интерактивно обучение

Целите на инициативата "Говори с Европа" са:
- Активните граждани да познават и разбират по-добре как работят институциите на ЕС;
- Да се повиши познаването на начините, по които гражданите могат да участват в процеса на
вземане на решения;
- Гражданите да се включат в пряк диалог с представителите на европейските институции;
- По-добра комуникация между гражданите и институциите.
Формите, по които това ще се осъществява, са:
-

Специализирана актуална информация;
Разяснителни публикации с база данни от ключови документи;
Онлайн дебати с представители на европейските институции;
Дискусионен форум: гражданите питат, представителите на институциите отговарят;
Конкурси за есе и снимка;
Публичен дебат за участието на българските институции в работата на европейските структури.

Както винаги обратната връзка е наш приоритет &ndash; не се колебайте да ни изпращате своите
мнения, предложения, въпроси и коментари. Ползвайте редакционната ни електронна поща,
както и формуляра за читателски коментари по-долу.
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Инициатива на Центъра за модернизиране на политики и Портал ЕВРОПА.
"Говори с Европа" се изпълнява в рамките на проект по План Д за демокрация, диалог и дебат на
Европейската комисия.
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