Брюкселско зеле
Брюкселското зеле е уникален и много широко разпространен зеленчук в
Европа, кръстен на столицата на Европейския съюз, Брюксел. Съставен е от сноп, на
който растат малки зелки. Зеленчукът съдържа почти всички от най-важните и
витаминозни съставки за израстването и доброто здраве на човешкия организъм и е
най-полезен именно когато е в своята цялост.
За да дава необходимите съставки за всички, за които е отглеждан, този важен
продукт изисква специални грижи от много и внимателно подбрани градинари.
Подобна е и структурата на Европейския парламент. На всеки 5 години за това
изключително важно и полезно „брюкселско зеле“ гражданите на държавите-членки
на Европейския съюз избират и изпращат между 5 и 99 свои „градинари“, които се
обединяват помежду си, без значение от своята националност, и се грижат за
„зелката“, за да бъде тя наистина полезна за всички. Тази година на България за
първи път й предстои да определи и изпрати свои равноправни представители.
Нашите „градинари“ ще бъдат 18.

След като на 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на
Европейския съюз, на 20 май 2007 г. предстоят избори за български депутати в
Европейския парламент. В момента депутатите в Европарламента представят около
500 милиона души от 27 страни.
От 1979 г., веднъж на всеки пет години, евродепутатите се определят от
гласоподавателите в държавите-членки на ЕС според своите национални избирателни
системи.
Депутатите, които ще представят България като държава-членка на
Европейския съюз в Европейския парламент се избират, за да работят в полза на
интересите и да защитават правата на своите съграждани и на гражданите от другите
държави-членки.
В пленарната зала членовете на Eвропейския парламент не се разпределят
според националната си принадлежност, а по парламентарни групи, т.е., членовете на
Европейския парламент се обединяват в самия парламент в зависимост от
политическата си ориентация. В момента в Европейския парламент има осем
политически групи, като техния брой може да намалява или да се увеличава. Има и
членове на парламента, които не принадлежат към нито една политическа група и
заседават като независими.
Броят на местата за евродепутати за всяка държава-членка се разпределя
пропорционално спрямо броя население на дадена страна-членка. Квотата на
България в Европейския парламент е 18 депутатски места.
Този текст няма за цел да принизява или иронизира по никакъв начин предстоящата процедура по избор на български
депутати за Европейския парламент, личността на кандидат-депутатите, дейността на Европейския парламент, неговите
членове или политически партии, както и никоя от структурите на Европейския съюз, държава-членка или отделни хора.
Настоящият текст има за цел само да информира обществото за основните и важни данни, които всеки български
гласоподавател трябва да знае когато прави своя избор за български депутати в Европейския парламент.
Този текст е съгласуван с Информационния център на Европейския парламент в България.

