
 

 

ЗА КОГО Е ТАЗИ ЛИСТОВКА ? 

Листовката е предназначена за  

жените гласоподавателки  
и се разпространява в рамките на проект на 

Центъра за изследвания и политики за жените 

(ЦИПЖ) “Насърчаване участието на жените в 

политиката”, който се изпълнява с финансовата 

подкрепа на: Фондация “Роза Люксембург”, 

Германия. 

Телефон: 359 2 981 79 80 

Факс: 359 2 981 79 80 

E-mail: cwsp@cwsp.bg 

www.cwsp.bg 

Център за изследвания и политики за 

жените 

София 1000 

ул. "Триадица" № 6, ет. 1, офис 101 

Фондация “Роза Люксембург” е създадена през 1990 

г. и се развива като:  

∗ организация за политическо обучение; 

∗ дискусионен форум за критично мислене и 

политически алтернативи; 

∗ изследователски институт за прогресивно 

социално развитие. 
 

 

ЗА ДА ИМА СМИСЪЛ МОЯТ ВОТ, ТРЯБВА: 

∗ Да знам кои са издигнатите кандидати; 

∗ Какво декларират в програмите си 

политическите партии, които ги издигат, и 

отговарят ли техните възгледи за общото ни 

бъдеще на моите собствени; 

∗ Как мога да се свържа с кандидатите и 

да поставя пред тях моите искания; 

∗ Как да поддържам контакт с тях, след 

като бъдат избрани, и да ги държа отговорни 

за решенията им. 

 

  

 

ЗАЩО ДА ГЛАСУВАМ  

 

В ИЗБОРИТЕ ЗА  

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 

 Franz-Mehring- Platz 1 , 10243 

Berlin  

Telephone: +49-(0)30-443100  

E-mail: info@rosalux.de 

www.rosalux.de 



 

С гласа си на изборите за Европейски парламент влияем върху неговите решения през следващите пет години!  
Европейският парламент работи за нас! 

 
Въпроси, които засягат жените 
 

В Европейския парламент редовно се 
дискутират въпроси, които пряко засягат 

жените, като:  

∗ неравното заплащане на половете за 

равностоен труд; 

∗ грижите за отглеждането на деца и 
услугите, които обществото може да 
предостави на родителите за съвместяване 

на професионалния и семейния живот; 

∗ мерките, които насърчават жените активно 
да се включват на пазара на труда и в 
управлението на всички нива – от 
взимането на решения във фирмите до 

участие в местната власт и политиката. 

За Европейския парламент полът е важен 
елемент на управлението и вземането на 

решения. 

За Европейския парламент мнението на 
жените е от значение при вземането на 
решения и определянето на бъдещето 

развитие на Европа. 

    
Европейският парламент 

 

Европейският парламент се избира пряко от 
повече от 500 млн. избиратели в 27-те страни-
членки на ЕС. Решенията, взети от ЕП, влияят 

пряко върху живота ни.  

Той е защитник на 
гражданските свободи и 

демокрацията.  

Носи отговорност за 
парите на европейските 
данъкоплатци да се 
изразходват рационално 

и прозрачно.  

Взима решения в открит 
диалог с гражданите на 
Европа и споделя властта 

с тях. 

Европейският парламент има нарастваща роля в 
определяне на бюджета на Общността, в 
приемането на закони, подпомагащи движението 
на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на 
Съюза, както и за защита на околната среда и 

потребителите. 

Какво да очакваме от  представителите 
в Eвропейския парламент 

 

∗ Да поставят правата на човека в центъра 

на всички свои решения; 

 

∗ Да провеждат политика на социално 
сближаване, солидарност и социалната 

справедливост за всички в ЕС; 

 

∗ Да се борят срещу всички форми на 
дискриминация, основани на пола, расата, 
етническата принадлежност и религията, 
социалната ориентация, здравословното 

състояние и възрастта; 

 

∗ Да съдействат за стабилно икономическо 

развитие и прозрачна финансова среда; 

 

∗ Да се борят за устойчив свят и чиста 

околна среда; 

 

∗ Да провеждат отговорна външна политика. 


