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Здравейте приятели,
Всеки политик, избран по демократичен начин, е
длъжен да даде отчет пред своите избиратели. В това
отношение ние, евродепутатите, сме максимално
улеснени. Няма по-прозрачна и леснодостъпна за
информация институция от Европейския парламент.
Всеки може да се запознае с фактите и цифрите за
моята работа. В настоящата публикация предлагам
част от тях на вашето внимание.
Най-важното обаче понякога остава неизказано и
тъкмо него искам до споделя с вас. Във всичките си
действия съм се ръководил от принципа, че колкото поединен, по-решителен и по-силен е Европейският съюз,
толкова по-добре е това за България. Затова на всички
нива винаги съм подкрепял всички стъпки в тази посока.
Днес това мое убеждение е по-силно от всякога.
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ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ В СИЛНА ЕВРОПА!

Топ 10:

В следващите страници ще ви представя моят „Топ 10“ от най-интересните гласувания в Европейския парламент през
последните години. Можете да видите личната ми позиция за всяко от тях, начина по който съм гласувал и аргументите, които са ме водили. Започвам представянето неслучайно с ACTA – едно от знаковите гласувания за настоящия
Парламент и една от моите лични каузи през 2012 г.! “

Търговското
споразумение за борба с
фалшифицирането (ACTA)

04.07.2012 г., Страсбург

Целта на споразумението между ЕС,
САЩ и редица други страни беше да се
укрепи упражняването на правата на интелектуална собственост, включително
и в Интернет, и да се подпомогне борбата
срещу фалшифицирането на стоки, както и
пиратството на музика и филми. Европейският парламент трябваше да даде финално одобрение преди споразумението да влезе в
сила за целия ЕС.

Лична позиция:

Аргументи:

“Без колебание гласувах срещу
АСТА, защото споразумението се
провали в най-важното – то не успя
да разреши конфликта между защитата на интелектуалната собственост
и гражданските свободи. Няма цел,
която да оправдава подобни средства!
Отхвърлянето на ACTA е и една от
най-важните победи на Европейския
парламент в опита си да предпази
интереса на европейските граждани
и потребители!”.

• Съществува риск от установяването
на стриктен контрол в Интернет от
страна на компании и правителства;

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:

• АСТА не установява достатъчно добра разлика между криминална дейност и индивидуалните действия на
потребители, които използват торенти;
• Стотици хиляди европейски граждани изразиха притесненията и недоволството си от въвеждането на подобно
спорно законодателство.
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ТОП 10

Многогодишна
финансова рамка 20142020г.
15. 11. 2013 г., Страсбург

През март 2013 г. Европейският парламент отхвърли черновата на седемгодишния бюджет на ЕС, предложена от държавните глави на страните членки, поради
значително съкращение на бюджета и липса
на гъвкавост. Отказът на ЕП да одобри
предложените текстове доведе до отлагането на новата финансова рамка и тежки
преговори през цялата година. След постигнат компромис Парламентът се съгласи на
заложените съкращения и прие дългосрочния
бюджет на Съюза за периода 2014-2020г.
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Лична позиция:

Аргументи:

„Изключително доволен съм, че се
стигна до разумен компромис по този
толкова съществен въпрос! Европейският парламент прие дългосрочен
бюджет от 960 млрд. евро, който ще
бъде приоритетно насочен към растеж, осигуряване на работни места,
както и стимулирането на научните
изследвания и разработването на
иновации.“.

• България ще разполага с 14.5 млрд.
евро за периода 2014-2020 г., което
представлява увеличение на отпуснатите средства спрямо миналия програмен период;

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:

• Беше постигнато съгласие да бъде
създадена специална работна група
за собствени ресурси, която да преразгледа начина, по който ЕС сформира
бюджета си;
• Беше договорена клаузата за ревизия,
според която новоизбраните ЕП и ЕК
могат да преразгледат част от бюджета, в зависимост от неговото изпълнение и финансовите нужди на Съюза.

ТОП 10

Резолюция относно
зачитането на основното
право на свобода на
движение в ЕС
14.01. 2014 г., Страсбург
От 1 януари 2014 г. отпаднаха всички
ограничения пред свободното движение на
работници от България и Румъния. Това
породи зачестили изказвания от определени
политици, които изказаха опасенията си
от ефекта на имиграцията и поставиха
под съмнение правото на свободно движение
на български и румънски граждани. Европейският парламент подложи на гласуване
резолюция, която призова държавите членки
да гарантират, че принципите на равенство
и основното право на свобода на движение се
спазват за всички държави членки без изключения.

Лична позиция:

Аргументи:

„Удовлетворен съм, че в залата на
Европейския парламент надделяха
гласовете на здравия разум, надделя
възгледът, че трябва да браним с
всички средства ценностите и правото на Съюза. Фактите са пределно
ясни - емиграцията е основно обусловена от желанието за по-добри
кариерни възможности и реализация.
Трудовите пазари в целия ЕС са вече
напълно отворени и без ограничения
за България и Румъния това не подлежи на предоговаряне!“

• Ограничаването на правата на граждани от определени националности
без законови основания е фактическа дискриминация, която е далеч от
принципите на ЕС;

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:

• Проучвания на Европейската комисия и редица изследвания доказват,
че мобилните работници в Европа са
нетни вносители в икономиките на
приемащите държави;
• В условията на настоящата криза
миграцията на работна ръка в рамките
на Съюза e и средство за преодоляване
на диспропорциите в трудовите пазари на ЕС.
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ТОП 10

Регламент относно
роуминга в рамките на
Съюза

02.05.2012 г., Страсбург

Благодарение на взетите мерки от страна
на ЕС роуминг тарифите за телефонни
обаждания, текстови съобщения и мобилен
интернет на територията на Съюза спаднаха с над 80 % от 2007 г. насам. През май
2012 г. Европейският парламент предложи
нов регламент относно роуминга, който въвежда допълнително намаляване на ценовите тавани на едро и дребно за гласови и SMS
услуги, както и въвеждане на горна граница
на цените на дребно за мобилен интернет.
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Лична позиция:

Аргументи:

„Парадоксално е да имаме единен
пазар на стоки, услуги, капитали и
хора в Европа, но гражданите да
продължават да се ограничават при
използването на мобилни услуги в
чужбина поради високите цени. Благодарение на съвместните действия
на Европейския парламент и Европейската комисия, роуминг тарифите
се предвижда да отпаднат напълно в
близките няколко години!“.

• Благодарение на ценовите тавани, българските мобилни оператори
предлагат все по-добри предложения
за клиентите си, които пътуват извън
България.

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:

• Улесненият достъп за оператори,
които не разполагат със собствена
мрежа, ще насърчи повече оператори
да се конкурират на европейския пазар
за роуминг услуги;
• За първи път се ограничава цената
на услугите, свързани с пренос на данни. Между лятото на 2012 г. и 2014 г.
цената на мегабайт е спаднала повече
от три пъти.

ТОП 10

Предложение за резолюция
относно хартата на ЕС:
норми и свобода на
медиите в Европа
21.04.2013, Страсбург
Предложението цели да подсили медийната
свобода и плурализма в рамките на Европейския съюз. Докладът представя широк
набор препоръки към Европейската комисия
и държавите членки свързани с медийната
независимост, нуждата от повече прозрачност по отношение на медийната собственост, както и ясни правила, свързани с
конфликта на интереси при сливането на
политическата власт с контрола върху медийни източници.

Лична позиция:

Аргументи:

„Медийната среда в България се
влошава в няколко аспекта - като
качество на журналистиката, но
най-вече чрез ясното обособяване на
несвободни зони, които са зависими
от определени партии, от определени
олигарси. Ако на европейско ниво
се гарантира прозрачност в собствеността на медиите, ние ще имаме
сериозна мярка срещу нейната концентрация. Отделно, твърдо мога да
заявя, че разследващите журналисти
са изключително уязвими и трябва да
бъдат защитени с всички възможни
средства – на национално и на европейско ниво“!

• В България, както и в други държави
членки, се наблюдава влошаване на
медийната среда и невъзможност да се
осигури медиен плурализъм;

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:

• Трябва да бъдат категорично осъдени оказването на натиск или упражняването на насилие върху европейските
журналисти;
• Нужно е да бъде създаден специален
механизъм на европейско ниво за ежегоден мониторинг на качеството на
медийната среда във всички държави
членки.
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ТОП 10

Резолюция относно
приложимостта
на въвеждането на
стабилизационни
облигации

07.12.2012 г., Страсбург

През февруари 2012 г. Европейският парламент предложи за гласуване необвързваща
резолюция за въвеждането на т.нар. еврооблигации. Те ще работят като държавни облигации, с разликата, че държавите членки,
които използват еврото като валута, ще
емитират общи облигации и заедно ще гарантират изплащането на инвестираните в
тях пари. По този начин финансово по-слабите държави членки биха могли да заемат
пари при по-ниски лихвени проценти. Това
ще им позволи да финансират мерки, насочени към подобряване на икономическото им
положение, като същевременно се защитят
интересите на инвеститорите.
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Лична позиция:

Аргументи:

„Принципното съгласие за нуждата
от Еврооблигации беше дадено от
мен, както и от по-голямата част от
останалите евродепутати. Проблемите, които трябва да бъдат преодолени, се свързват най-вече с моралния риск финансово нестабилни
страни да разчитат прекалено много
на този инструмент и да забавят
въвеждането на структурни реформи
в собствените си икономики. И все
пак, аз твърдо заставам зад всеки
разумен и балансиран общоевропейски механизъм, който ще доведе до
по-добро икономическо управление“.

• Въвеждането на подобни облигации
може в дългосрочен план да доведе до
стабилизирането на затруднени страни и до предотвратяването на дългови
кризи;

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:

• Еврооблигациите са положителна
стъпка в посока задълбочаването на
икономическата интеграция на ЕС;
• Подобен инструмент не трябва да се
разглежда като универсално решение
и може да се възприема само като част
от нужните реформи в дългосрочен
план.

ТОП 10

Програма „Еразъм + “
19.11.2013 г. Страсбург
„Еразъм +“ е обновената програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014-2020 г. Тя е
продължение на една от най-популярните
младежки програми в ЕС, която помага за
студентския обмен и мобилността в цяла
Европа на десетки хиляди европейски граждани всяка година. Новата програма е с общ
бюджет от над 14 млрд. евро.

Лична позиция:

Аргументи:

„Повече от 11 000 българи са се възползвали от шанса да се включат в
програмата през последните 15 години, което говори за нейната популярност в България, както и за нуждата
тя да бъде продължена и доразвита.
Програмата „Еразъм“ е един от символите на обединена Европа за младите хора, ето защо чувствам лична
отговорност чрез своята дейност да
помогна за нейното популяризиране
и реализация“.

• Увеличеният бюджет на програмата
ще гарантира възможността на повече
от 4 милиона европейци да се възползват от шанса да подобрят познанията и
езиковите си умения в друга държава;

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:

• Създава се европейски механизъм за
отпускането на заеми при облекчени
условия за студенти, желаещи да следват магистратури в други държави от
ЕС;
• Осигурените възможности в сферата на образованието и включването в
стажантски програми остават повече
от необходими в условията на повишаваща се младежка безработица.
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ТОП 10

Предложение за
повишаване на цената на
въглеродните емисии
25. 02. 2013 г., Страсбург
Европейската схема за търговия с въглеродни емисии (ETS) беше създадена като
най-големия пазар за въглеродни емисии в
света. Чрез задължаването на европейските
индустрии да закупуват или препродават
квоти въглероден диоксид (CO2) на определена цена се цели общото намаляване на въглеродните емисии в ЕС по един рентабилен
начин. Поради финансовата криза се стигна
до неизползвани излишъци на CO2 квоти,
което доведе до драстичното намаляване на
цената на емисиите в рамките на ETS.
Европейската комисия се опита да се справи
с проблема като изкуствено завиши цената
на въглеродните емисии.
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Лична позиция:

Аргументи:

“Несъмнено Европейската схема
за търговия с въглеродни емисии е
успешна стъпка в посока опазване на
околната среда и борба с климатичните промени. Въпреки това изкуственото завишаване на цените на емисиите ще се отрази зле на бизнеса и
на крайния потребител, както и може
да изтласка различни индустрии към
трети страни, в които няма подобни
регулации”.

• Повишаването на цените е контра-продуктивно във време на финансова криза и ще доведе до повишаването на разходите за индустриалните
предприятия и евентуална загуба на
работни места;

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:

• Изкуственото завишаване на цената
на въглеродните квоти ще се отрази
на крайния потребител чрез по-високи сметки;
• Трябва да се ограничи изкуствената
намеса в ценообразуването на пазара
за въглеродни емисии.

ТОП 10

Гаранция за младежта
08.01.2013 г., Страсбург
Младежката безработица се превърна в
един от най-големите проблеми за Европейския съюз през последните години. През
януари 2013 г. Европейският парламент
призова държавите членки да приемат в
най-скоро време специални мерки насочени
срещу младежката безработица. ЕС ще
допълни националните разходи по тези
схеми с 6 млрд. евро чрез програма „Гаранция за младежта“, която да гарантира
предложение за работа, стаж или обучение
на всички млади хора под 25 години, които
са напуснали образованието си или са останали без работа.

Лична позиция:

Аргументи:

„Предложените общоевропейски
мерки за осигуряване на стажове
и обучение за младежите трябва да
бъдат приветствани и подкрепени.
Това са част от стъпките. Трябва да
е ясно, обаче, че много още трябва да
се свърши в посока на подобряване
на образователната система, насърчаване на предприемчивостта (вкл. чрез
кредитиране за започване на собствен бизнес) и стимулиране на бизнеса
да наема млади хора“.

• Нивата на младежка безработица
достигат стряскащи размери в цяла
Европа. В страни като Гърция и Испания делът на безработни младежи
превишава 50 %;
• Над 24 % от младежите в България
не работят, не следват и не се обучават
под никаква форма – негативен показател, по който сме на едно от първите
места в Европа;
• Отпуснатите по „Гаранция за младежта“ средства за България възлизат на
над 100 млн. евро за подпомагането на
програми, които да гарантират стажове и обучение.

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:
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ТОП 10

Преговори между
Европейския съюз и
Съединените американски
щати в областта на
търговията и инвестициите
23. 05. 2013 г., Страсбург
През май 2013г. Европейският парламент
гласува започването на преговори със Съединените щати за свободна търговия. Подобна
спогодба би довела до премахването на множество мита и регулации в редица сектори,
с което ще се улесни търговията и инвестициите между двата континента. Преговорите ще се водят от Европейската комисия,
която ще представлява интересите на всички държави членки до финализирането на
споразумението.
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Лична позиция:

Аргументи:

„Започването на подобни мащабни
преговори за по-тясното свързване
на огромните американски и европейски пазари може да бъде определено единствено като историческо.
Успешните преговори ще донесат
огромни ползи и за двете страни, както и ще се създадат десетки хиляди
нови работни места от двете страни
на Атлантика“.

• Споразумението ще улесни търговията и инвестициите между най-големите
икономики в света с над 800 милиона
души общо население;

Моят вот:

Финално решение в
пленарна зала:

• Икономическите ефекти се измерват на над 100 млрд. евро годишно за
икономиките на ЕС и на САЩ. Това се
равнява на над 1 % повишен БВП и за
двете преговарящи страни;
• Ще бъдат взети всички възможни
мерки определени чувствителни сектори и потребителски стандарти да останат незасегнати от споразумението.

Парламентарни дейности

Битката за отпадане на
визите за САЩ и Канада –
една от най-големите ми
каузи като евродепутат
България и Румъния продължават да
попадат под визови ограничения по отношение на Канада, както и САЩ,
където списъкът се допълва от Кипър,
Хърватия и Полша. Докато американски граждани, например, могат да
пътуват свободно до всички страни в
ЕС, споменатите пет държави-членки
са единствените от целия Съюз, които
не се ползват с безвизов режим в САЩ.
Битката на европейско ниво за отпадане на визите за САЩ и Канада е пример за безспорния принос на Европейския
парламент, и в частност на Комисията за граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи (LIBE), по този въпрос. Аз лично многократно повдигах
въпроса пред колеги и дипломати, както
и чрез официални запитвания към Европейската комисия. Един от най-големите ми успехи като евродепутат беше
гласуваното в LIBE през април 2012 г.
решение за въвеждане на принципа на реципрочност на визовите режими на трети страни със страните от ЕС. Именно приемането на това решение направи
възможно поправките и приемането на
Регламент 1289/2013, който изисква
всички страни в ЕС да извършват общи
действия по въпросите, свързани с визова политика. Това значи, че ако някоя
външна за Съюза страна изисква визи за

граждани на която и да е държава от ЕС,
то последната може да изиска целият Съюз
да прояви солидарност.
Премахването на визите за българи при
пътуване в Северна Америка е национална
кауза, за която ще се боря с всички сили и се
надявам всички колеги от България да ме
подкрепят. Искрено се надявам тази битка
да продължи с пълна сила и след изборите
за новия Европейски парламент и една от
най-големите ми лични битки като евродепутат да се увенчае с успех!
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Мисия на Европейския
парламент в България
по повод ситуацията с
бежанците
През януари 2014 г. участвах в мисия
на Европейския парламент в България,
посветена на проблема с бежанците.
Посетихме лагерите и транзитните
центрове, разговаряхме с хората на
място, чухме техните страхове и надежди. Тази мисия показа колко неподготвена е била българската държава и
колко много дължим на добротата и
състраданието на българските граждани и неправителствени организации.
Ако не бяха те, ситуацията в България
можеше да бъде още по-лоша и може би
щеше да има една истинска хуманитарна катастрофа. Надявам се, че най-лошото е вече зад гърба ни.
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Трябва обаче да гледаме напред. Дори и
да сме извлекли поуки от грешките и да
сме натрупали опит, предстоят тежки
проблеми, свързани с интеграцията на
бежанците. Убеден съм, че защитата
на националния интерес изисква не само
да пледираме за повече средства от ЕС.
Най-добре за България ще бъде да се промени самата правна рамка, уреждаща
всички елементи от сложния процес,
свързан с търсещите убежище хора. Нашата страна очевидно е измежду онези
– заедно с Гърция, Кипър, Малта, Италия – които са на първата линия на
всеки бежански поток по суша и вода от
Средиземноморието, арабските страни

и Азия. Необходимо е солидарността на
европейските страни да бъде изразена чрез
нови правни норми и задължения, за да не
пада бремето на бежанците по един несправедлив начин само върху няколко държави.
Проблем, който, уви, ще остане и ще тлее
десетилетия наред...

Парламентарни дейности

Опазване на българското
Черноморие
Темата за застрояването на българското
Черноморие, както на много мои съграждани, е болезнена за мен и през последните
години съм следял развитието на някои от
по-противоречивите случаи и предполагаеми опити за незаконно строителство. В
началото на 2014 г. получих сигнали от
граждани и неправителствени организации,
които се борят със зачестилите нелегалните
практики и направих всичко възможно тези
въпроси да бъдат отнесени и до европейските
институции. След срещи и разговори с представители на граждански организации изготвих две официални запитвания до Европейската комисия във връзка с евентуалното
нарушаване на приложимото европейското
законодателство при приемането на противоречивия устройствен план на община
Царево, който застрашава пряко Природен
парк „Странджа“, както и при проекта за
застрояването на бившия къмпинг Корал.
За сериозността на потенциалните нарушения от приетия устройствен план на
община Царево свидетелства фактът, че
запитването ми по този случай съвпадна
по време с остра реакция и от страна на
Европейската комисия. На 15 януари 2014
г. неочаквано влезе в сила устройственият
план на община Царево чрез окончателно
решение на Върховния административен
съд. В края на месец януари се обърнах към
Европейската комисия с въпрос дали България нарушава европейското право по отношение на задължението си, че всички устройствени планове могат да бъдат одобрени и се
прилагат само след приемането на техните
екологични оценки. Скоро след това българското правителство получи официално
писмо от Европейската комисия с искане за
повече информация относно приемането на
устройствения план на Царево. Вследствие
на това министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева издаде заповед, с
която спря изпълнението на устройствения
план. Изключително доволен съм, че се
стигна до подобна развръзка след намесата
на администрацията на Европейската ко-

мисия, което замрази незаконния устройствен
план и бъдещото нерегламентирано застрояване!
Казусът „Корал“ е донякъде сходен и започва през
2007 г., когато местната администрация одобрява мащабен проект за застрояване на значителна площ, разположена върху намиращото се
естествено блато и върху пясъка на територията на бившия къмпинг Корал. Легалността на
целия проект се поставя под въпрос след съдебни
решения, че част от строителните разрешителни са незаконни, както и поради факта, че не
са извършени надлежно необходимите оценки на
въздействието върху околната среда. Официално помолих Европейската комисия за сведения
свързани със случая, както и дали България е
извършила определени нарушения по този казус..
Искрено се надявам че ще се стигне до положително развитие по този казус и няма да станем
свидетели на нерегламентирана строителна
дейност.

Битката срещу порочните практики и нелегалното застрояване на Черноморието, за жалост,
не се изчерпва само с тези случаи. Редица строителни дейности остават съмнителни, а в края
на март тази година започнаха и протести срещу застрояването на Кара дере. Всички тези случаи демонстрират, че единствено с помощта на
гражданското общество подобни злоупотреби могат да бъдат предотвратени. Дълбоко вярвам,
че всички ние трябва да си съдействаме за правилното разрешение на тези случаи – на местно,
национално и европейско ниво!
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Солидарност с Украйна
В резултат на решението на украинския
президент Янукович да не подписва споразумението за асоцииране с ЕС, десетки хиляди украински граждани излязоха
на протест в различни градове в Украйна, за да изразят своето несъгласие с неговата позиция. След началото на 2014г.
се стигна до ожесточени сблъсъци между протестиращите и силите на реда,
които доведоха до загубата на човешки
живот.
С българските евродепутати от ЕНП
излязохме със специална декларация, с
която остро осъдихме проявите на насилие, както и призовахме за бързото и
мирно решаване на кризата и личното
санкциониране на отговорните лица за
жестокото кръвопролитие. Общата ни
позиция е, че действията на Виктор
Янукович трябва да бъдат разглеждани
като престъпни и следва да бъдат въведени лични санкции срещу всички виновни за насилието по улиците на Украйна.
Моето лично убеждение е, че украинските граждани смело показаха, че не са
съгласни с посоката, в която се развива
страната им и са против всяка намеса, която ги отклонява от пътя на евроинтеграцията. Това, което става в
Украйна, доказва по категоричен начин,
че хора като Путин и Янукович никога няма да позволят на украинците да
избират свободно своето бъдеще. Всички
ние, включително и евродепутатите,
които смятахме, че по пътя на разума
и компромиса, може да се постигне по16

литическо решение, сбъркахме. За да запази
достойнството си, ЕС трябва да направи
всичко, което е в неговите правомощия, за да
запази поне свободата на избор на украинския
народ.
Скорошните събития в Крим са повече от
притеснителни и пряко застрашават териториалната цялост на Украйна, както
и свободата и сигурността на украинските
граждани. Аз настоявам, че всички страни
от ЕС трябва да подкрепят единна и твърда общоевропейска позиция във връзка с нелегитимния референдум в Крим. Неприкосновеността на границите в Черноморския
басейн е нещо повече от национален приоритет и за България!

Посетителски групи
Един от най-приятните ми ангажименти през последните години беше организирането на
посетителски групи от България и запознаването им с дейността на Европейския парламент. На гости ми бяха над 10 групи на различна възраст от цяла България. Успях да приема
над 300 граждани, симпатизанти, ученици, студенти, журналисти и Фейсбук приятели, които
проявяват интерес към работата ми.
Европейският парламент е една наистина прозрачна и отворена към гражданите институция.
Възможността евродепутати да канят свои избиратели на работното си място има за цел
все повече европейци да почувстват Парламента като свое представителство, а европейското
гражданско съзнание да се превърне в естествена част от идентичността им. На следващите
страници можете да видите част от моите гости.
За мен беше чест и удоволствие да Ви посрещна в Брюксел!

През 2014 г. се срещнах с енергична група студенти от София
и Пловдив, които с интерес се
запознаха с дейността на Европейския парламент.

В края на 2012 г. посрещнах група от 30 посетители от България. Този път имах възможност
да поканя хора с малък и семеен
бизнес, свободни професии и студенти.
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През март 2013 г. бях домакин на голяма група студенти
и ученици от Бургас, заедно с
техни преподаватели. Младежите бяха отличени на няколко конкурса за студентско есе и
ученическа рисунка за бъдещето
на Европа.

По време на лекциите разговаряхме за механизмите
на работа на европейските
институции и тяхното взаимодействие, работата на
евродепутатите по време на
парламентарни сесии и заседания на комисиите.

Пред сградата на Европейския
парламент в Брюксел.

Посетителска
група от Бургас
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Слънчев кадър
от Брюксел

За мен, в цифри:
- Мандатът ми започна в края на 2011 г.
- Участвах в 95 % от пленарните заседания и гласувания от началото на
мандата
- Направих 50 писмени и устни изказвания в пленарна зала
- Проведох над 1000 срещи и разговори с граждани и представители на неправителствения сектор
- Над 350 ученици, студенти и граждани от България посетиха Европейския
парламент като мои гости
- Почти ½ от моя мандат беше прекаран в България
Парламентарна дейност*
Участие в поименни гласувания:

94.46 %

Лоялност към политическа група в ЕП:

98.35 %

Лоялност към национална партия:

100.00 %

3819 от 4043 гласувания в пленарна зала
Ранкинг: 90ти от 766 евродепутата
3756 от 3819 гласувания в пленарна зала
Ранкинг: 33ти от 766 евродепутата
3737 от 3737 гласувания в пленарна зала
Ранкинг: 1ви от 766 евродепутата

*Информацията е взета от уебсайта „votewatch“, който официално следи
дейността на евродепутатите. Последно обновяване: 17.03.2014 г. За повече
информация: http://www.votewatch.eu/
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Групата на Европейската народна партия (ЕНП) събира центристки и
десноцентристки про-европейски политически сили от всички страни
членки на ЕС. Групата активно работи за реализирането на една подемократична Европа, която да е по-близо до своите граждани, както и
за по-конкурентоспособна пазарна икономика. ЕНП е основана преди
почти 40 г. като християндемократически съюз, който по-късно увеличава
и разширява членовете си. От 1999 г. ЕНП е най-голямата партия в
Европейския парламент като понастоящем разполага с 265 евродепутата.
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