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Договора 
от Лисабон

След създаването на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия през 
м. март 1958 г. компетенциите на Парламентарната асамблея на ЕОВС са разширени и те вече покриват и трите 
общности – ЕОВС, ЕИО и ЕОАЕ. Името също се променя на Европейска парламентарна асамблея. Първи 
председател е Робер Шуман (1958 – 1960). През 1962 г. асамблеята е преименувана на Европейски парламент. 

Първите избори за депутати в Европейския парламент се провеждат през юни 1979 г. 
Какъв е бил съставът на първия избран Европейски парламент?
https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_to_the_European_Parliament
От тогава са провеждани избори през 5 години, последните бяха през юни 2014 г. 

По т. 1: Общата асамблея на ЕОВС – е първата
парламентарна институция в рамките на европейските
общности в периода 1953 – 1957г.

Пол Хенри Спаак (Paul Henri Charles Spaak) е първият
председател на Общата асамблея на ЕОВС и неговото име
носи една от сградите на Европейския парламент в Брюксел.
Разкажете за Пол Хенри Спаак!

Асамблеята на ЕОВС е включвала 78 парламентаристи от 6-
те страни-основателки. Те се изпращат в асамблеята като
парламентарни делегации на съответните национални
парламенти.
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Европейски парламент

2. Структура
Председател
Членове на Европейския парламент
Делегации
Политически органи
Генерален секретариат
Парламентарни комисии
Политически групи

А) Европейският парламент се 
ръководи от  председател, 14 зам. 
председатели и 5 квестора. 
От 17.01.2017 г. като 29 по ред  
председател на ЕП бе избран 
италианският политик Antonio Tajani
от Forza Italia. Мандат 2,5 – до 
края на този парламент.

Б) Членове

Държавите-членки са пред-
ставени в ЕП пропорционално на
тяхното население, като
пропорционалността е ко-
регирана в полза на по-малките
държави. Съгласно Лисабонския
договор броя на членовете е 751
и тяхното разпределение е
показано на таблицата.

Председателят на ЕП няма право
на глас и затова броя на
гласовете е 750!

Един депутат от Германия
представлява 843 хил. германци,
докато един депутат от Малта –
70 хил. души. Един български
депутат представлява около 420
хил. българи.
Приблизително 1/3 от членовете
на ЕП са жени.

Кои са българските членове
на ЕП?

Държава Членове
Общо 751
Германия 96
Франция 74
Италия 73
Великобритания 73
Испания 54
Полша 51
Румъния 32
Холандия 26
Чешка република 21
Гърция 21
Унгария 21
Португалия 21
Белгия 21
Швеция 20
Австрия 18
България 17
Словакия 13
Финландия 13
Дания 13
Ирландия 11
Литва 11
Хърватия 11
Латвия 8
Словения 8
Кипър 6
Естония 6
Люксембург 6
Малта 6
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Г) Политически органи

Председателски съвет
Включва председателя на ЕП и председателите на парла-

ментарните групи.
o Определя дневния ред на пленарните заседания
o Състава на комисиите и делегациите
o Законодателна програма.

Председателският съвет играе важна роля в отношенията с 
останалите институции на ЕС, с трети страни и с организации извън ЕС.

Административната дейност се ръководи от Бюро 
(председателя, неговите 14 заместника и 5 квестори) и от Генерален 
секретар. 

В Генерален секретариат се трудят около 4600 служители. 
Политическите групи имат собствени сътрудници, членовете на ЕП 
също. Европейският парламент работи с всички официални езици на 
Европейския съюз, т.е. 23 езика. Има официално седалище в Страсбург 
(Франция), но провежда работни заседания в Брюксел. В Брюксел
заседават и парламентарните комисии. 

Генералният секретариат
обаче е разположен
главно в Люксембург и 
отчасти в Брюксел
(но не и в Страсбург!).
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в) Делегации

35 на брой. Всяка включва около 
15 членове.

- Междупарламентарни
делегации – за парламентите на 
страните извън ЕС, които не са
кандидатки за членство и не са
асоциирани.

- Съвместни парламентарни
комитети – за страните-
кандидатки и за асоциираните
страни.

Съществуват още пет 
многостранни асамблеи:

ЕС-АКТ;
Евро-средиземноморска
парламентарна асамблея;
 ЕС-Латинска Америка 
(Евролат);
 ЕС-съседни страни от Източна
Европа (Евронест);
ЕС-страни-членки на НАТО.

Европейски парламент

Пленарната зала в Страсбург
© Димитър Хаджиниколов



AFET – Комисия по външната политика

DROI - Подкомисия по човешките права

SEDE - Подкомисия по сигурността и отбраната

DEVE - Комисия по развитието

INTA - Комисия по международната търговия

BUDG – Комисия по бюджета

CONT – Комисия по бюджетен контрол

ECON – Комисия по икономическите и 
финансови въпроси

EMPL - Комисия по заетостта и социалните 
въпроси

ENVI - Комисия по околната среда,     
общественото здраве
и безопасността на храните

ITRE - Комисия по промишлеността,    
изследванията и енергетиката

IMCO – Комисия по вътрешния пазар и 
защитата на потребителите

TRAN – Комисия по транспорт и туризъм

REGI - Комисия по регионалното развитие

AGRI - Комисия по селското стопанство и 
развитието на селските местности             

PECH - Комисия по рибно стопанство

CULT – Комисия по културата и образованието

JURI - Комисия по правните въпроси

LIBE - Комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи

AFCO – Комисия по конституционни въпроси

FEMM – Комисия по правата на жените 
и равенството между половете

PETI - Комисия по петициите

д) В ЕП има 20 постоянни парламентарни комисии
(комитети) Включват от 24 до 76 члена и имат

председател, бюро и секретариат. Техният
политически спектър отразява състава на ЕП.

Заседават 1 или 2 пъти на месец.
Комисиите съставят и приемат доклади по

внесените законодателни предложения
(директиви, регламенти) и незаконодателни
предложения (декларации и др.)

Изготвят и становища, предназначени за
други парламентарни комисии, когато не са
водещи по съответния законопроект.

Има Съвет на председателите на комисии.
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ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY
Africa Caribbean Pacific - European Union

Съвместната парламентарна асамблея АКТ-ЕС е 
единствената международна асамблея, в която 
представителите на различни страни седят заедно редовно с 
цел насърчаване на взаимната зависимост между Севера и 
Юга.

От влизането в сила на Договора за Европейския съюз и 
разширяването на ЕС тя е придобила по-важна роля. 
Съществена част от работата на Съвместната 
парламентарна асамблея е насочена към насърчаване на 
човешките права и демокрацията и общите ценности на 
човечеството, и това е довело до съвместни ангажименти, 
поети в рамките на конференциите на ООН.

Състав и методи на работа
Включва представители на 78 държави от АКТ и 78 членове 
на Европейския парламент. Заседава по 1 седмица 2 пъти в 
годината – веднъж в страна от АКТ и веднъж в държава-
членка на ЕС.

Има 2 съпредседатели, които се избират от Асамблеята и 24 
заместник-председатели (12 европейски и 12 от АКТ), които 
също са избрани от Асамблеята. Те заедно съставляват 
Бюрото на Съвместната парламентарна асамблея. Бюрото 
заседава няколко пъти в годината за да се гарантира 
непрекъснатост на работата на асамблеята.

През 2003 г. са създадени 3 постоянни комитета:

• Комитет по политическите въпроси
• Комитет по икономическото развитие, финансите и 
търговията
• Комитет по социалните въпроси и околната среда

Асамблеята редовно формира изследователски мисии за 
установяване на фактите. Членовете на Съвместната 
парламентарна асамблея по този начин са в пряк контакт с 
обществеността в различни развиващи се страни, които са 
подписали Споразумението от Котону



2. Политически 
групи

Група на Европейската народна партия (християндемократи) . European People’s Party – EPP.
Основно християндемократи. 220 чл. (преди – 271) (29%, преди 36), 
председател Манфред Вебер (Германия - ХСС)
Група на прогресивния съюз на социалистите и демократите в ЕП,
Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats (S&D) in the EP
191 чл. (преди – 189) (25%, толкова и преди). Председател Gianni Pittella (Италия)

Група на Алианса на либералите и демократите (ALDE) за Европа, 67 чл. (преди 85) (9%, преди 11), 
Председател Guy Verhofstadt (Белгия - Фландрия)

Група на Зелените/Европейски свободен алианс (The Greens/European Free Alliance - G-EFA),
50 чл. (преди – 59) (7%), съпредседатели: Rebecca Harms (Германия) и Даниел Кон-Бендит (Франция)    

Конфедеративна група на Европейската обединена левица/ Северната зелена левица (GUE/NGL),
52 чл. (преди – 34) (7%, преди 5%), председател Gabriele Zimmer (Германия – Die Linke) 

Група “Европа за свобода и демокрация” (EFD), 48 чл. (6%, преди 4%),
Съпредседатели – David Borrelli (Италия – Five Star Movement )
и Nigel farage (Великобритания – ръководител на 
United Kingdom Independence Party)
Извън политическите групи – 52 чл.  (преди 30 
(7%, преди - 4%). 
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Минималният брой членове за образуване на политическа група е 25, като 
трябва да са представени най-малко 1/5 от държавите-членки. Участието в 
повече от една политическа група е забранено.

Група на европейските консерватори и реформисти (ECP). 71 чл. (преди 52)
(12%, преди - 7%), Председател - Syed Kamall (Великобритания)



Християндемократическата група е основавана през 1953 г. като фракция в Общата
Асамблея на Европейската общност за въглища и стомана. Групата се прекръства на 
"Група на Европейската народна партия (Християндемократи)" през юли 1979 г., Сменя си 
името след изборите през 1999 г. като "Група на Европейската народна партия 
(Християндемократи) и Европейски демократи". След изборите през 2009 г. групата се 
прекръства отново на "Група на Европейската народна партия (Християндемократи)". Тя
винаги е играла водеща роля в европейските парламентарни институции. Председател на 
групата на ЕНП е Жозеф Дол (Joseph Daul) от Union pour un Mouvement Populaire, UMP
(Франция). Участват Il Popolo della Libertà –партията на 
Берлускони от Италия, партията на Тусек от Полша, 
управляващата партия в Испания, Португалия, 
Унгария, България. Няма само от Великобритания!
От България са 6 чл. – ГЕРБ – 5 и ДСБ - 1. 
Разкажете за  Манфред Вебер!

Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament

Група на прогресивния съюз на социалистите и 
демократите. Най-голяма е националната делегация от 
Италия – 31 чл. (Демократическа партия), следва тази от 
Германия – 27 чл. (ГСДП), трета е делегацията от 
Великобритания - 20 чл. (лейбъристи), следва  Румъния с 
16 чл.; от Испания са (Partido Socialista Obrero Español) – 14 
души; 13 души са от Франция; от Португалия – 8. От 
България има 4 чл. от БСП.

Председател е Джиани Питела от Демократическата партия на Италия (на снимката).
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3. Функции

Първоначално компетенциите на Европейския парламент (Европейската асамблея) са 
били доста ограничени и са се изразявали най-вече в консултиране на Съвета. С всяко 
изменение на договорите обаче картината се променя и днес Европейският парламент 
има вече три пълноценни функции: законодателна, бюджетна и контролна.

А) Законодателна функция

Законодателната дейност на ЕП е организирана най-общо по следния начин:

 ЕП се сезира със законодателно предложение от Комисията. На ресорната парламентарна 
комисия на ЕП се възлага да изготви доклад и да посочи докладчик по предложението на 
Комисията. Докладът се изготвя като се вземат предвид и становищата на други 
парламентарни комисии. 

 Депутати и комисиите, сезирани за становище, могат да внасят предложения за поправки 
в проектодоклада на водещата комисия, изготвен от докладчика. След това докладът се 
приема (или отхвърля) от водещата комисия, евентуално с промените на другите комисии 
на ЕП.

 Докладът се разглежда от парламентарните групи.
 Накрая докладът се обсъжда на пленарно заседание на парламента. Тук също могат да се 

внесат предложения за промени, направени от водещата комисия, от парламентарните 
групи или от известен брой членове на ЕП. След това се гласува и прилага съответната 
процедура за участие на парламента в процеса на взимане на решения. 10
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Б) Бюджетна функция

Процедурата по разглеждане и приемане на 
бюджета тече от м. юни до края на м. декември.

 Задължителни и незадължителни разходи. 
Задължителни са разходите за ОАП, по 
международни договорености (Средиземноморие, 
АКТ, страни-кандидатки и др.), пенсии. 
В рамките на задължителните разходи ЕП няма 
пълномощия. 
Делът на задължителните разходи е около 40% от бюджета.

 Годишният бюджет се съобразява със 7-годиината бюджетна рамка (перспектива).

В) Контролна функция

Парламентът, основавайки се на докладите на Европейската сметна палата, контролира
чрез своята комисия за бюджетен контрол, изпълнението на бюджета на ЕС, оценява
управлението и ефикасността на европейските фондове и следи за борбата срещу
измамите.

Всяка година той решава дали да одобри изпълнението на бюджета от Комисията.
Решението относно одобрението е придружено от забележки, с които институциите са
поканени да се съобразят. Парламентът може да откаже или да отложи одобрението си,
което е силен политически сигнал за работата на Комисията.
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В) Контролна функция

Европейският парламент упражнява контрол и върху останалите дейности на 
институциите на ЕС (освен на Европейския съвет и на Съда). За да улесни този контрол 
Парламентът може да състави временни комисии за разследване. 

Европейският парламент има право да не даде доверието си на Комисията: гласуването 
на “вот на недоверие” с абсолютно мнозинство на депутатите и 2/3 от гласувалите ще 
принуди Комисията да подаде оставка. Досега не е приеман вот на недоверие, но правото 
дава авторитет на ЕП.

Текущият контрол на Парламента върху управлението на Комисията се извършва чрез 
разглеждането на многобройните доклади, които Комисията му представя относно 
прилагането на политиките, на законодателството и изпълнението на бюджета.

След Лисабон Европейският парламент има право на т. нар. регресен иск пред Съда на 
ЕС. Това означава право на искане за отмяна на акт, приет в прилагането на 
общностното право.

Възможен е също съдебен иск за бездействие. Той може да бъде предявен срещу 
Комисията или Съвета на Европейския съюз, ако те не успеят да изпълнят 
задълженията си в областта на законодателството.

12
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В) Контролна функция

Провеждат се слушания и по въпроси, свързани с нарушаването на човешките
права, демокрацията и правовата държава, както и “извънредни” дебати по теми от
основен интерес, свързани с политиката на Европейския съюз. Тези въпроси и дебати
обикновено завършват с гласуването на резолюции или декларации. Освен това времето,
посветено на въпросите към Съвета и Комисията дава възможност за поредица въпроси и
отговори по време на пленарното заседание по обществено полезни теми.

Отделните депутати могат да задават писмено въпроси към Съвета и към Комисията и
да получават писмени отговори.

Председателството на Съвета редовно се отчита пред Европейския парламент за
програмата си и постигнатите резултати

Право на петиция 

Всяко лице, живеещо в една от държавите-членки, има правото да подаде, само или заедно 
с група лица, петиция в Европейския парламент по въпрос, който е свързан с областите на 
дейност на Съюза и който пряко го засяга.

Комитетът по петициите разглежда годишно по около 1500 петиции на граждани и
Организации. Ролята на Европейския парламент е на посредник (подобно на Омбудсмана).

13



14

5. Актове

-В рамките на законодателната функция – директиви и регламенти, съвместно със 
Съвета
-В рамките на другите функции – решения, резолюции, декларации

6. Промени след Договора от Лисабон

Засилва се парламентарния контрол върху работата на Комисията и Съвета.
Увеличават се компетенциите при водене на преговори. Въвежда се 
косултативната процедура и при търговските преговори.
Увеличава се приложението на Процедурата на съвместно взимане на решения, 
която е с най-голяма тежест на парламента от действащите в момента процедури, 
сега тя обхваща и правосъдието и вътрешните работи.
Засилва се сътрудничеството между Европейския парламент и националните 
парламенти на държавите-членки, вкл.  и при контрола за спазването от 
Комисията на принципите за субсидиарност и пропорционалност. 
Нарастват компетенциите при избора на председател на Европейската комисия. 
Той трябва да представлява най-голямата парламентарна група.

© Димитър Хаджиниколов
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6. Промени след Договора от Лисабон

Инициатива съгласно член 225 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз

 Въз основа на доклад на една от своите комисии, съгласно член 225 от ДФЕС, Парламентът,
действайки с мнозинство от съставляващите го членове, може да поиска от Комисията да
внесе подходящо законодателно предложение.

 Парламентът може да определи краен срок за внасянето на подобно предложение.

 Европейската комисия може да приеме или да откаже да изготви поисканото
законодателно предложение от Европейския парламент.

 Предложение за акт на Съюза въз основа на правото на инициатива, предоставено на
Парламента съгласно член 225 от ДФЕС, може да бъде представено и от отделен член на
Европейския парламент.

 Такова предложение се представя пред председателя на Парламента, който го разпределя
за разглеждане от компетентната комисия.

 Тя може да реши да го представи на пленарно заседание.

© Димитър Хаджиниколов


