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ЕС в медиите

Важните събития за ЕС през октомври 

Кои бяха според вас?



ЕС в медиите

Според медиите и институциите на ЕС: 

1.Избор на Европейска комисия

1.Среща на върха на лидерите на ЕС или 

Европейския съвет



ЕС в медиите

Избор на ЕК 
Акцентите в медиите в България: Ресорът на българския комисар - Кристалина Георгиева
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Предистория на избора на ресора за българския комисар: от върховен предствител на ЕС, през 

ресор данъци до бюджет и човешки ресурси.

Няколко заглавия по пътя с неизвестните:

Пъзелът на европейските постове -

препоръчана статия!

Федерика Могерини - младото лице на

европейската дипломация, което буди притеснения

Ройтерс: Кристалина Георгиева поема данъчната политика в ЕК

Кристалина Георгиева става зам.-председател на ЕК и комисар по бюджета

http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/08/30/2371210_puzelut_na_evropeiskite_postove/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/08/31/2371754_federika_mogerini_-_mladoto_lice_na_evropeiskata/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/08/31/2371754_federika_mogerini_-_mladoto_lice_na_evropeiskata/
http://www.dnevnik.bg/evropa/2014/09/09/2377627_roiters_kristalina_georgieva_poema_danuchnata_politika/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/09/10/2377825_kristalina_georgieva_stava_zam-predsedatel_na_ek_i/
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Изслушването на Георгиева и реакциите на евродепутатите и чуждите медии

Доброто представяне на Кристалина Георгиева беше посрещнато с много ентусиазъм в медиите в България. 

Няколко заглавия от различни медии: 

Кристалина Георгиева издържа изпита пред депутати от парламентарните комисии на ЕП

Кристалина Георгиева впечатли при изслушването ѝ в ЕП

Европарламентът одобри Кристалина Георгиева след гладко изслушване 

Георгиева обра овациите в Брюксел

Защо е важен ресорът на Кристалина Георгиева в новата Еврокомисия

http://bnt.bg/news/svyat/kristalina-georgieva-izda-rzha-izpita-pred-deputati-ot-parlamentarnite-komisii-na-ep
http://www.vesti.bg/sviat/evropa/kristalina-georgieva-vpechatli-na-izpita-si-v-ep-6023842
http://clubz.bg/8778-evroparlamentyt_odobri_kristalina_georgieva_sled_gladko_izslushvane_obnovena
http://www.duma.bg/node/86740
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/09/10/2378117_zashto_e_vajen_resorut_na_kristalina_georgieva_v/
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Проблемите с избора на комисар от Словения

“Драмата” беше проследна както от медиите в България така и от европейските медии

Аленка Братушек беше предложена за зам.-председател на Европейската комисия и 

еврокомисар по енергетика. Тя стана първия кандидат за еврокомисар, който е отхвърлен 

заради неубедително представяне по време на изслушването.
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Словенката Аленка Братушек беше 

отхвърлена от Европейския парламент

Словенката Аленка Братушек 

се отказа от поста еврокомисар

Словения отказва "ултиматум" на ЕП

за нов кандидат за еврокомисията

Словения определи заместник-премиера

Виолета Булц за нов канидат за еврокомисар

http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/10/09/2397129_slovenkata_alenka_bratushek_se_otkaza_ot_posta/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/10/09/2397129_slovenkata_alenka_bratushek_se_otkaza_ot_posta/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/10/10/2397407_sloveniia_otkazva_ultimatum_na_ep_za_nov_kandidat_za/
http://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2014/10/10/2397407_sloveniia_otkazva_ultimatum_na_ep_za_nov_kandidat_za/
http://www.dnevnik.bg/evropa/2014/10/10/2397492_sloveniia_opredeli_zamestnik-premiera_violeta_bulc_za/
http://www.dnevnik.bg/evropa/2014/10/10/2397492_sloveniia_opredeli_zamestnik-premiera_violeta_bulc_za/
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Другите акценти или още спорни кандидатури

Евродепутатите отхвърлиха номинацията на кандидата за евродепутат от Унгария Тибор Наврич за комисар 

за образование, култура и гражданство, но приеха, че той може да бъде член на ЕК в друга роля. Така 

гражданството беше сменено със спорт и Наврич беше одобрен. 

Джонатан Хил, Великобритания – като еврокомисар с ресор за финансовите въпроси; критиките - Хил с опит 

като лобист, Великобритания не е членка на еврозоната и се противопоставя на опитите за финансова 

интеграция; 

Мигел Канете, Испания – като еврокомисар с ресор енергетика и климатични промени. Канете държеше голям 

пакет акции в две нефтени компании в родината си. Това са "Пертолифера Дукор" и "Петролохис Канариас". И 

двете компании са регистрирани в офшорната зона на Канарските острови. Според съобщение на 

Европейската народна партия Испанецът решил да се откаже от акциите в две петролни компании, веднага 

щом е бил предложен за еврокомисар по енергетика.
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7 причини новата Европейска комисия да е по-различна

И защо мястото на Кристалина Георгиева е особено важно в нея

“Лондон получи онова, което поиска лондонското Сити – финансовите пазари и контрола над 

европейската финансова политика, така че да гарантира запазването на независимостта на 

решенията на страните членки в нея. Париж взе икономическата и финансовата политика, 

предпазвайки по този начин френската икономика от "погерманчване". А шампионът на износа 

Германия, за която се очакваше да остане търговията, включително и преговорите за новото 

трансатлантическо търговско споразумение, пожела вместо това дигиталната икономика. 

Следващата качествена стъпка на интеграция трябва да бъде в европейския дигитален пазар и 

Германия ще бъде пионер в нея. Също така Берлин държи много второстепенни важни постове -

от ръководителя на кабинета на Жан-Клод Юнкер до генералния секретар на Съвета.”

Весела Чернева, старши анализатор в Европейския съвет по външна политика и бивш говорител на МВнР

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/09/13/2379644_7_prichini_novata_evropeiska_komisiia_da_e_po-razlichna/
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Акцентите в европейските  медии 

●Борбата между “големите” за най-важните ресори - икономика, финанси

Германия реагира остро на избора на бившия министър на финансите на Франция Пиер Московиси за 

икономическия ресор. 

Франция не спазва бюджетна дисциплина и Берлин се страхува, че начело на този важен ресор, ще застане 

лошия ученик. 

Изборът на Джонатан Хил: опасения за чадър над

Лондоснкото сити и пречка за регулацията на

финансовите пазари в ЕС. 

Изборът на Могерини, върховният представител на ЕС, 

тъврде благосклонната й позиция спрямо Москва

беше втърдена пред опасенията, 

че кандидатурата й ще бъде отхвърлена.
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Кои бяха основните източници за отразяването на 

избора на ЕК
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Сайт на Eвропейската комисия - представяне на всички комисари с техни автобиографии;

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_bg

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_bg
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Сайт на Европейския парламент - специален подсайт “Изслушвания” 

http://www.elections2014.eu/bg/new-commission/hearings

Всичко за процесите, стъпките и отношенията при избора на комисията. 

Обяснение на процедурите  

в евроинституциите; 

Богат снимков материал, графики и 

видео

Позиции и интервюта

Интересни факти за ЕС

http://www.elections2014.eu/bg/new-commission/hearings
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Сайт на Европейския съвет

http://www.european-council.europa.eu/

Европейският съвет определя общите политически насоки и приоритети на Европейския съюз. 

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. той стана институция. 

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на 

държавите-членки, председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията

Сайт на Съвета на ЕС
http://www.consilium.europa.eu

Съветът на Европейския съюз е институцията, която представлява правителствата на 

държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират 

националните министри на всички държави от ЕС, за да приемат закони и координират 

политиките.

! Когато пишете за европейски институции, винаги обяснявайте накратко какви са функциите на 

дадената институция!

http://www.european-council.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
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Twitter - профилите на комисари, представители на ЕП, експерти; в техните туитове излиза 

инфромация, която едва по-късно се появява официално;
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http://eur-lex.europa.eu/ - Официален бюлетин на ЕС - законодателна дейност, процедури на 

ЕК, покани за проекти и обяви за работа в институциите на ЕС.

http://eur-lex.europa.eu/
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http://www.debatingeurope.eu - Актуалните дебати в ЕС, политически и експертни позиции по 

горещи теми

http://www.debatingeurope.eu
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http://www.votewatch.eu/ - Сайт за политическа статистика; през работа с бази данни показва 

тенденциите в политиките, активността на депутатите; в каква посока гласуват те и техните 

партии.

http://www.votewatch.eu/
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Специализирани медии по европейски въпроси
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Euractiv - по-традиционна медия, отразяваща предимно иниституционални въпроси и 

европейски политики; представя разнообразни позиции, но по-скоро държи линия на 

толерантност към институциите в ЕС. Много полезен информационен източник за данни и 

процеси през т.нар - линк досиета, удобни за учебни цели. Поддържа блогсекция - blogactiv.eu

EUobserver: медия, която опредлено търси различна гледна точка по европейските въпроси; 

критично отношение към институциите, публикува разследвания около комисари и други 

еврослужители. Силната страна е, че разчупва моделите за писане за ЕС, показва друго лице 

на Брюксел. Блог секция: http://blogs.euobserver.com

Еuronews - европейският поглед върху международните събития: новини, видео, репортажи по 

актуални европейски въпроси; интересни научни проекти и културни събития; 

http://www.euractiv.com/
http://blogactiv.eu/
http://euobserver.com/
http://blogs.euobserver.com/
http://www.euronews.com/
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В България:

Европейските дебати : http://www.capital.bg/interaktiv/debati/

Анализи за ЕС : http://www.euinside.eu

Позиции, дебати, гласувания, медийни досиета: http://evropa.dnevnik.bg

http://www.capital.bg/interaktiv/debati/
http://www.euinside.eu
http://evropa.dnevnik.bg
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За контакт: 

Кристина Христова

kristinahri@gmail.com

тел.: 0899 817 659

http://evropa.dnevnik.bg

mailto:kristinahri@gmail.com
http://evropa.dnevnik.bg

