Дирекцията за информационните
бюра на Европейския парламент
прилага образователна програма,
която се нарича Програма за училища
посланици на Европейския
парламент. Профилирана гимназия с
преподаване на чужди езици е
участник в този проект. Основната

Профилирана гимназия с
преподаване на чужди езици
Гр. Плевен
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цел на Програмата е да подобри
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осведомеността сред учащите относно

Email: gpche-pl@abv.bg

Европейския съюз (ЕС), европейското
гражданство и парламентарна

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С
ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ
ЕЗИЦИ- гр. ПЛЕВЕН

www.gpche-pl.com

демокрация, както и относно
Европейския парламент (ЕП) като
институция, която представлява

Европейският
Съюз и вие:

гласовете на гражданите и с която те
могат да си взаимодействат, за да се
включат активно в създаването на
европейския дневен ред.
Повече информация може да
намерите на страницата на
Информационното бюро на ЕП в
България – www.europarl.europa.eu

Брошурата съдържа текстове от
помагалото Европейски модули за
обучение, което е предоставено от
Информационното бюро на
Европейския парламент в България.

Как Европейският
съюз влияе на
вашия живот?

Европейският
съюз
(ЕС)
оказва
влияние върху вашия живот всеки
ден – в повечето случаи без да
подозирате за това.



Телефонният номер за спешни случаи
например е един и същ в цяла
Европа. И така можете да наберете
112 във всяка европейска държава,
ако в дома ви е проникнато с взлом,
ако възникне произшествие или се
запали къща.
Благодарение на Европейския съюз
можете също така да пътувате
свободно например между България и
Румъния, както и да плащате в евро в
деветнадесет от неговите държави
членки. Това означава, че ако сте на
екскурзия в Европа, не е необходимо
да обменяте пари във всяка държава
членка и няма да видите граничен
контрол, преминавайки през техните
вече „фиктивни“ граници.

Знаехте
ли,
че
ЕС
е
предоставил
възможност
на
повече
от
два
милиона
студенти да следват и да
намерят стажове в чужбина? А
знаете ли за програмата за
ученици Евроскола
на

Европейския парламент?

държавите членки на ЕС?



Знаехте ли, че ЕС е сключил
споразумения за тарифите на
мобилните разговори и че в
рeзултат на това сега те са поевтини?



Знаехте ли, че ЕС е гарантирал,
че мъжете и жените имат
правото да получават равно
заплащане за еднакъв труд?



Знаехте ли, че ЕС инвестира
много средства в областта на
селското стопанство, за да се
гарантира високото качество на
храните, които консумираме?
А има още много…



Знаехте ли, че ЕС изразходва
много средства за хората в
бедните държави по света?



Знаехте
ли,
че
ЕС
е
предотвратил избухването на
военни
конфликти
между
своите държавите членки в
продължение на повече от 60
години?



Знаехте ли, че можете
работите
и
пътувате

да
в

Европа е по-близо, отколкото
си мислите: ЕС влияе на всички нас
и всеки ден по различни начини, за
които често не си даваме сметка,
било
то
по
отношение
на
качеството
на
храната
ни,

