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Първият глух човек избран за член на Европейския парламент 
 
Унгарецът Адам Коса е първия глух човек и потребител на езика на знаците, който 
някога е избиран в Европейския Парламент. Неговата партия FIDESZ печели 14 места в 
Европейския Парламент и Адам Коса е бил 12-ти в списъка.  
Изборите за Европейски парламент се проведоха в 27-те държави членки на 
Европейския съюз между 4 и 7 юни 2009. Общо 736 членове на Европейския парламент 
бяха избрани да представляват над 500 милиона европейци, което ги прави най-
мащабните транс национални избори в историята. Избирателната активност в целия ЕС 
беше 43%, най-ниската от 1979 г. насам.  
За повече информация за резултатите от Европейските избори: www.elections2009-
results.eu . 
 
 
Съвета за Заетост, Социална политика, Здраве и Потребителски въпроси прие 
заключенията за социалните услуги и баланса между гъвкавостта и сигурността 
на пазара на труда 
 
На 8 юни Съвета за Заетост, Социална политика, Здраве и Потребителски въпроси прие 
заключенията за „социалните услуги и инструментите за активно участие, подсилване 
на социалната сплотеност и сферата на възможностите за работа”, както и „постигането 
на оптимален баланс между гъвкавостта на пазара на труда и сигурността на 
работниците от рисковете на пазара на труда по време на криза”.  
Срещата беше посветена на подготовката на Европейския Съвет, проведена на 18 и 19 
юни, именно намирането на решения за въздействие върху текущата криза в заетостта. 
Дискусията се базираше върху основните послания на Срещата за заетостта, чиито 
участници постигнаха съгласие относно необходимостта да представят краткосрочни 
мерки за запазване на работните места и реформите, които ще бъдат представени за 
подготовката на пазара на труда за след кризисния период. Заключенията на срещата 
бяха узаконени от Европейската Комисия чрез конкретни мерки, които да бъдат приети 
от отделните държави членки, Комисията и социалните партньори в 
„Комуникация/Съобщение за споделена отговорност за заетост”.  
 
Съвета направи своите заключения за социалните услуги като инструмент за активно 
участие, подсилване на социалната сплотеност и сферата на възможностите за работа. 
Съвета за Заетост, Социална политика, Здраве и Потребителски въпроси кани 
държавите членки да: 

o да обезпечи мерките, борещи се със социалното изключване и подкрепящи 
социалното включване на онези- най-отдалечените от пазара на труда и 
обществото, чрез по-добра достъпност до социалните услуги, да са на първо 
място в политическата програма.  

o да осигури това, че социалната защита и политиките за активно включване да 
улеснят интеграцията на една непрекъсната качествена трудова заетост на тези, 
които могат да работят и да набавят ресурси, които са достатъчни да обезпечат 
един достоен живот, за онези, които не могат да работят. 

o да признае ролята на социалните услуги, в частност ролята им по време на 
текущата финансова криза, националните планове за възстановяване, където е 
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приложимо, за да се засили възстановяването на икономиките ни и подсилването 
на техния потенциал от гледна точка на растежа и възможностите за работа, 
както и икономическата и социална кохезия.  

Заключенията относно постигането на оптимален баланс между гъвкавостта на пазара 
на труда и сигурността на работниците от рисковете на пазара на труда по време на 
криза се базират повече на активирането на работата, фокусират се главно на работни 
инициативи. Например, Съвета за Заетост, Социална политика, Здраве и Потребителски 
въпроси приема,че: 

o въвеждането на оптимален баланс между гъвкавостта на пазара на труда и 
сигурността на работниците от рисковете на пазара на труда по време на криза 
изисква компоненти на модерна и активна социална защита с ясни работни 
инициативи подкрепящи другите компоненти и така допринасяйки за 
намаляването на социалното изключване и риска от бедност чрез отварянето на 
пазара на труда за всички граждани, и за уязвимите групи конкретно.  

o всички взети мерки трябва да целят поддържането на високо ниво на заетост и 
създаване на работа, и по този начин да допринесат за възможен дългосрочен 
растеж на европейската икономика. 

 
Европейски правни специалисти дебатират проблема за правоспособността 
 
Европейския Форум за инвалидността (ЕФИ) и Европейския консорциум на 
фондациите за човешки права и инвалидността, съвместно организираха симпозиум за 
правоспособността на хората с увреждания на фона на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания.   


