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Интернет страница на Европейския парламент:
www.europarl.europa.eu

Какво представлява 
Европейският парламент?

Основан през 1952 г. като Общо събрание на Европейската общност за въглища 
и стомана (ЕОВС) и преименуван на Европейска парламентарна асамблея през 1958 г., 
той носи името Европейски парламент (ЕП) от 1962 година. От 1979 г. насам ЕП е един-
ственият орган на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от най-големите 
демократични асамблеи в света. Неговите 751 членове представляват над 500 милиона 
жители на ЕС. Настоящите членове на ЕП бяха избрани на изборите през май 2014 г. и 
мандатът им ще продължи до 2019 г.

Първоначално евродепутатите имат само консултативни правомощия. Днес ЕП е 
институцията, която представлява гражданите на държавите членки, защитава тех-
ните интереси и си сътрудничи със Съвета на министрите на страните от ЕС в 
процеса на създаване на законодателство, както и при определяне и разпределяне на 
европейския бюджет. При гласуването на европейски закони гласовете на депутатите 
в ЕП са също толкова важни, колкото и тези на държавите членки на ЕС.

Пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург
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Дейност на Европейския парламент
През последните десетилетия правомощията на Европейския парламент посте-

пенно нарастват и понастоящем той действа като съзаконодател по отношение на 
почти цялото право на ЕС. Заедно със Съвета на министрите на държавите членки, 
Парламентът приема или изменя законодателните предложения на Комисията. Парла-
ментът също така упражнява контрол върху работата на Комисията, приема бюджета 
на Европейския съюз и контролира неговото изпълнение. 

Парламентът избира председател на Европейската комисия и потвърждава съста-
ва на цялата Комисия. Той може да внесе срещу нея и вот на недоверие, който да доведе 
до нейното оттегляне. 

Членовете на ЕП избират и контролират дейността на Европейския омбудсман, 
до когото се отправят жалби за порочни административни практики в институциите 
и в органите на ЕС. 

Освен тези официални правомощия Парламентът работи също в тясно сътрудни-
чество с националните парламенти на държавите членки на ЕС. 

Многоезичието в Парламента е един от най-важните аспекти на институцията, 
която представлява всички европейски граждани. Парламентарните документи се пуб-
ликуват на всички официални езици на ЕС и всеки член на ЕП има правото да се изказва 
на някой от тях по собствен избор.

Гласуване по време на заседание на ЕП в пленарната зала в Страсбург
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Официалното седалище на ЕП е в Страсбург, където веднъж месечно се провеждат 
редовните пленарни сесии. Парламентарните комисии работят основно в Брюксел, а една 
част от администрацията на Европейския парламент се намира в Люксембург.

Седалище на Европейския парламент

© EU 2017 – EP
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Сградите на Европейския парламент в Страсбург (горе) и Брюксел (долу)
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Организация на 
Европейския парламент

Председател 
Председателят ръководи цялостна-

та дейност на Европейския парламент и 
неговите органи (Бюро и Председателски 
съвет), както и разискванията по време на 
пленарните заседания. В тази си дейност 
той е подпомаган от 14 заместник-пред-
седатели. Председателят следи за спазва-
нето на Правилника за дейността на ЕП и 
в ролята си на арбитър осигурява нормал-
ната работа на институцията и нейните 
органи.

Председателят представлява ЕП из-
вън рамките на институцията и в отноше-
нията на Парламента с останалите инсти-
туции на ЕС. При откриването на всяко за-
седание на Европейския съвет председате-
лят на ЕП изразява становището и загриже-
ността на Парламента по определени теми, 
както и по точките от дневния ред.

Председателят се избира за две годи-
ни и половина, т.е. за половин парламента-
рен мандат, като може да бъде преизбран. 
През първата половина на 7-ия парламента-
рен мандат (2009 – 2014 г.) председател на 
ЕП бе проф. Йежи Бузек (Европейска народна 
партия, Полша), а през втората – Мартин 
Шулц (Социалисти и демократи, Германия). 
За председател на ЕП през първата полови-
на на 8-ия мандат на ЕП (2014 – 2019 г.) бе 
избран отново Мартин Шулц, а на 17 януари 
2017 г. Антонио Таяни (Европейска народна 
партия, Италия) бе определен чрез гласу-
ване за председател на ЕП за оставащите 
две години и половина.

Антонио Таяни, председател на Европейския парламент
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Членове на Европейския парламент
Европейският парламент се състои от 751 членове, избрани в 28-те държави членки 

на Европейския съюз. От 1979 г. членовете се избират чрез всеобщи преки избори за срок 
от 5 години. Малко повече от една трета от членовете на ЕП са жени. В работата си и 
в пленарната зала те се обединяват в зависимост от политическата си ориентация, а не 
по националност.

Членовете на Европейския парламент разделят своето работно време между Брюксел, 
Страсбург и своя избирателен район. В Брюксел те участват в заседанията на парламен-
тарните комисии, на политическите групи, както и в допълнителните пленарни сесии, а в 
Страсбург – в дванайсетте месечни сесии.

Представителството на държавите членки в Европейския парламент е разпределено в 
зависимост от броя на населението. С най-голям брой членове разполага Германия – 96 души, 
а най-малките държави като Малта, Кипър, Люксембург и Естония имат 6 представители. 
България има 17 евродепутати.

Разпределение на местата в ЕП 

Пълен списък с имената и данни за контакт с всички български членове на ЕП 
ще откриете на стр. 14—16.
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Политически групи 

Парламентарни комисии 

Членовете на ЕП получа-
ват място в заседателната 
зала според своята полити-
ческа група. Понастоящем в 
Европейския парламент има 8 
политически групи. Минимал-
ният брой членове за образу-
ване на политическа група е 
25, като трябва да са пред-
ставени най-малко 1/4 от 
държавите членки. Всеки член 
на ЕП може да членува само в 
една политическа група. Някои 
членове не принадлежат към 
нито една политическа група 
и заседават като независими.

С цел подготовка работата на Европейския парламент по време на пленарните сесии, 
членовете на ЕП се разпределят по постоянни комисии, всяка една от които е специализи-
рана в дадена област. Парламентарните комисии са 20 на брой. Те включват от 25 до 71 
членове и имат председател, бюро и секретариат. Техният политически спектър отразява 
състава на Парламента.

Парламентарните комисии заседават един или два пъти на месец в Брюксел, като тех-
ните разисквания са публични. В комисиите членовете на ЕП изработват, изменят и гласу-
ват законодателните предложения и докладите по собствена инициатива. Те разглеждат 
предложенията на Комисията и Съвета и съставят доклади, които се обсъждат и гласуват 
на пленарните заседания.

Пълен списък на парламентарните комисии ще откриете на 
www.europarl.europa.eu, раздел „Комисии“

ЕНП
Група на Европейската народна партия 
(Християндемократи)

С&Д
Група на Прогресивния алианс на социалистите 
и демократите в Европейския парламент

ЕКР
Европейски консерватори и реформисти

АЛДЕ
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

GUE/NGL
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Зелени/ECA
Група на Зелените/Европейски свободен алианс

EFDD
Група „Европа на свободата и пряката демокрация“

ENF
Група Европа на нациите и свободите”

216

28.92%

747

190

25.44%

74

9.91%

66

8.84%

51

6.83%

50

6.66%

44

5.89%

37

4.95%

NI
Независими членове

184

2.40%

Политическите групи в ЕП. 
Данните за броя на членовете 
на ЕП в политическите групи са 
актуални към ноември 2017 г.
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Гласът на гражданите 
в ЕП

Право на петиции

Запитвания на граждани

Всеки гражданин на Европейския съюз 
или постоянно пребиваващо в държава член-
ка лице може индивидуално или чрез сдружа-
ване с други лица да отправи петиция до 
Европейския парламент по въпрос, който по-
пада в сферата на дейност на Европейския 
съюз и го засяга пряко. Всяко дружество, 
организация или сдружение, чието седалище 
се намира в ЕС, може също да упражни пра-
вото си на петиция.

Петицията може да представя индиви-
дуално искане, жалба или забележка относно 
прилагането на правото на ЕС или да бъде 
призив до Европейския парламент да приеме 

позиция по конкретен въпрос. Тези петиции 
дават възможност на ЕП да насочи внима-
нието към всяко нарушаване на правата на 
европейските граждани от страна на дър-
жава членка, местни власти или друга ин-
ституция. 

Петициите по въпроси, които не по-
падат в сферата на дейност на Европей-
ския съюз, се обявяват за недопустими от 
комисията по петиции. Те се оставят без 
разглеждане и по тях не се предприемат 
по-нататъшни действия. И в двата случая 
комисията по петиции уведомява податели-
те на петициите за решението си. 

Ако искате да научите повече за организацията, правомощията и дейностите на Ев-
ропейския парламент, освен че можете да намерите цялата информация на интернет стра-
ницата на ЕП, можете да се свържете и със Службата за справки на гражданите, като 
използвате всеки един от официалните езици на Европейския съюз.

Електронните формуляри за подаване на петиция и за запитване до ЕП можете да 
намерите на www.europarl.europa.eu, раздел „Парламентът и Вие“

Адрес за подаване на петиции по пощата: 
Председател на комисията по петиции

European Parliament
B-1047 BRUSSELS

3
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Гражданска инициатива 

От 1 април 2012 г. гражданите на ЕС разполагат с нов инструмент, който им поз-
волява да участват във формирането на политиката на ЕС. Гражданската инициатива е 
създадена с Договора от Лисабон и позволява на 1 милион граждани от поне една четвърт 
от държавите членки на ЕС да поискат от Европейската комисия да предложи законодател-
ство в области, които попадат в рамките на нейните правомощия.

Парламентариум

Дом на европейската история

Посетете Европейския парламент

През 2011 г. в Брюксел отвори врати център за посетители, наречен „Парламента-
риум“. Преносими мултимедийни пътеводители придружават посетителите в сърцето на 
Европейския парламент, като обясняват пътя към европейската интеграция, начините на 
работа на Европейския парламент и задачите, пред които са изправени членовете му. Цен-
търът е динамичен и интерактивен и представената в него информация е достъпна на 
всеки един от 24-те официални езика на ЕС, което го прави идеално място за запознаване 
с европейската политика за от всички възрастови групи. Парламентариумът е отворен 
седем дни в седмицата и входът е безплатен.

От митовете и открити-
ята до хаоса и сближаването 
през 20-и век, Домът на евро-
пейската история ще отведе 
посетителите на пътешест-
вие по пътя на историята на 
Европа и ще ги предизвика да 
размишляват за нейното бъде-
ще. Този нов музей се намира в 
стилно реставрираната сграда 
„Ийстман“ в потопения в зеле-
нина парк „Леополд“. Неговите 
експонати са достъпни на всич-
ки 24 официални езика на ЕС и 
входът е свободен. Специално 
адаптирани ресурси са на раз-
положение за училища, семей-
ства и групи, предлагайки въл-
нуващи преживявания за всички.
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Домът на Европа в София
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ЕП близо до Вас!
Информационно бюро в България

Улесняваме връзката между 
гражданите и членовете на ЕП

Европейският парламент разполага с информационни бюра във всяка държава членка. 
Тяхната роля е да повишават информираността на гражданите за Европейския парламент и 
Европейския съюз. Ще ни намерите в Дома на Европа в София, както и на адреса и интернет 
страниците, посочени по-долу.

С цел установяване на тясна връзка между българските граждани и членовете на ЕП 
Информационното бюро на ЕП в България организира тематични конференции, граждански 
форуми и семинари. По време на гражданските форуми в открита дискусия по дадена тема 
с членове на ЕП, българските граждани могат да изказват своите позиции и очаквания, да 
задават въпроси, да търсят път към общо решаване на проблеми от регионално и нацио-
нално значение.

Връзките с медиите са наш приоритет. Именно поради това Информационното бюро 
на ЕП в България разпространява съобщения за печата относно работата на ЕП и Инфор-
мационното бюро в България; спомага за достъпа на журналисти до пленарните сесии на 
ЕП и им съдейства за отразяването на неговата дейност; организира пресконференции и 
обучителни семинари за журналисти; улеснява контакта им с членовете на ЕП. 

На следващите 3 страници ще намерите пълен списък с имената и данни за контакт 
с всички български членове на ЕП.

4

ул. „Г. С. Раковски“ № 124
София 1000

+359 (0)2 985 35 45

epsofia@ep.europa.eu@

www.europarl.bg

EPIOSofia 

EP_Bulgaria

EP_Bulgaria
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Асим АДЕМОВ
Група на Европейската народна партия
(Християндемократи) (ЕНП)
Национална партия: Политическа партия ГЕРБ
asimahmedov.ademov@europarl.europa.euu 

Неджми АЛИ
Група на Алианса на либералите 

и демократите за Европа (АЛДЕ)
Национална партия: Движение за права и свободи (ДПС)

nedzhmi.ali@europarl.europa.eu

Николай БАРЕКОВ
Европейски консерватори и реформисти (ЕКР)
Национална партия: България без цензура (ББЦ)
nikolay.barekov@europarl.europa.eu 

Ангел ДЖАМБАЗКИ
Европейски консерватори и реформисти (ЕКР)

Национална партия: ВМРО – 
Българско национално движение

angel.dzhambazki@europarl.europa.eu 

Андрей КОВАЧЕВ
Група на Европейската народна партия 
(Християндемократи) (ЕНП)
Национална партия: Политическа партия ГЕРБ
andrey.kovatchev@europarl.europa.eu 

Петър КУРУМБАШЕВ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и 

демократите в Европейския парламент (С&Д)
Национална партия: 

Българска социалистическа партия (БСП)
peter.kouroumbashev@europarl.europa.eu

Българските членове на Европейския парламент
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 Илхан КЮЧЮК
Група на Алианса на либералите и 

демократите за Европа (АЛДЕ)
Национална партия: Движение за права и свободи (ДПС)

ilhan.kyuchyuk@europarl.europa.eu 

Ева МАЙДЕЛ
Група на Европейската народна партия 
(Християндемократи) (ЕНП)
Национална партия: Политическа партия ГЕРБ
eva.maydell@europarl.europa.eu

Светослав МАЛИНОВ
Група на Европейската народна партия 

(Християндемократи) (ЕНП)
Национална партия: Демократи за Силна България (ДСБ)

svetoslav.malinov@europarl.europa.eu 

Искра МИХАЙЛОВА
Група на Алианса на либералите и 
демократите за Европа (АЛДЕ)
Национална партия: Движение за права и свободи (ДПС)
iskra.mihaylova@europarl.europa.eu 

Момчил НЕКОВ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и 

демократите в Европейския парламент (С&Д)
Национална партия:

Българска социалистическа партия (БСП)
momchil.nekov@europarl.europa.eu 

Андрей НОВАКОВ
Група на Европейската народна партия 
(Християндемократи) (ЕНП)
Национална партия: Политическа партия ГЕРБ
andrey.novakov@europarl.europa.eu 
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Георги ПИРИНСКИ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и 

демократите в Европейския парламент (С&Д)
Национална партия: 

Българска социалистическа партия (БСП)
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Емил РАДЕВ
Група на Европейската народна партия 
(Християндемократи) (ЕНП)
Национална партия: Политическа партия ГЕРБ
emil.radev@europarl.europa.eu 

Сергей СТАНИШЕВ
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демократите в Европейския парламент (С&Д)
Национална партия: 
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sergei.stanishev@europarl.europa.eu 

Владимир УРУЧЕВ
Група на Европейската народна партия 
(Християндемократи) (ЕНП)
Национална партия: Политическа партия ГЕРБ
vladimir.urutchev@europarl.europa.eu

Филиз ХЮСМЕНОВА
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Законодателните актове, които се приемат в Европейския парламент, засягат всич-
ки ни и определят голяма част от националното законодателство на държавите членки 
на ЕС. Затова ние предоставяме подробна информация за дейността на ЕП, организираме 
комуникационни кампании и публични събития с участието на българските евродепутати, 
съдействаме при посещения на чуждестранни членове на ЕП.

Даваме информация за работата на 
Европейския парламент 

Отговаряме на Вашите въпроси

Ние сме на Ваше разположение, когато имате въпроси, свързани с работата на Ев-
ропейския парламент. Най-често задаваните въпроси засягат европейското законодател-
ство, икономическите възможности, които ЕС предоставя на гражданите си, посещенията 
в Европейския парламент, изпращането на петиции и жалби, както и възможностите за 
граждански контрол над определени решения на националните или европейските власти.

Можете да зададете Вашите въпроси по имейл, по телефона или по пощата. Също 
така можете да дойдете в нашето бюро в София, за да получите информация лично.
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• разпространяваме съобщения за медиите относ-

но работата на ЕП и дейността на Информацион-

ното бюро на ЕП в България; 

• организираме посещения на журналисти на пле-

нарните сесии на ЕП и им съдействаме за отразя-

ването на неговата дейност; 

• организираме пресконференции и обучителни се-

минари за журналисти в София и страната; 

• изпращаме български журналисти на специализи-

рани медийни семинари в Брюксел и Страсбург;

• улесняваме контакта им с членовете на ЕП.

Работим в услуга на медиите

Работата на Европейския парламент е неразривно свързана с медиите
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Популяризираме инициативите и наградите на 
Европейския парламент

Награда „Сахаров“ за свобода на мисълта 

Информационното бюро на Европейския парламент в България е пряко ангажира-
но с популяризирането на отличията и наградите, присъждани от Европейския парла-
мент в различни области като правата на човека и свободата на мисълта, популяри-
зиране на европейските културни ценности и т.н.

ЕП не само създава законодателство, той също така насърчава различни приме-
ри и инициативи за по-доброто съвместно съществуване на европейските народи и 
граждани. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за високи постижения 
в областта на правата на човека, киното, младежките проекти и гражданската ак-
тивност. Това е възможност вниманието на обществото да бъде насочено към хора 
и организации, които работят усилено, за да направят света по-добро място, и да 
бъдат поощрени повече европейски граждани да последват техния пример.

Наградата „Сахаров“ се присъжда за особени постижения в една от следните 
области: защита на правата на човека и основните свободи, по-специално правото 
на свобода на изразяване; защита на правата на малцинствата, спазване на междуна-
родното право; развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата 
държава.

Наградата „Сахаров“ удостоява изключителни личности, които се противопос-
тавят на нетърпимостта, фанатизма и потисничеството. По подобие на Андрей 
Сахаров всички лауреати на тази награда са пример за смелостта, която се изисква 
при отстояване на правата на човека и свободата на изразяване.

Надя Мурад и Ламия Ажи Башар, лауреати на наградата „Сахаров“ за 
свобода на мисълта за 2016 г., по време на церемонията в Страсбург
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Европейската младежка награда „Карл Велики“

Награда за европейски гражданин

Европейската младежка награда „Карл Ве-
лики“ има за цел насърчаване на развитието на 
европейско съзнание сред младите хора, както 
и тяхното участие в проекти, свързани с евро-
пейската интеграция. Наградата се присъжда на 
осъществявани от млади хора проекти, с които 
се поощрява разбирателството, насърчава се из-
граждането на споделено усещане за европейска 
идентичност и се предлагат практически приме-
ри за европейци, живеещи съвместно като една 
общност.

Интернет страница на младежката 
награда „Карл Велики“:
www.charlemagneyouthprize.eu

Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин 
за изключителни постижения, които насърчават по-доброто взаимно разбирателство 
и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки, или за дейности, 
свързани с трансграничното сътрудничество в рамките на ЕС. Често се отличават 
проекти, свързани с текущата Европейска година, или ежедневни дейности, които да-
ват конкретен израз на ценности, залегнали в Хартата на основните права на Евро-
пейския съюз.

Сред лауреатите на Наградата за европейски гражданин на ЕП за 2016 г. бяха 
Мариана Пенчева, млада учителка, която получи почетния медал за проява на човешка 
съпричастност, разбиране и солидарност към нуждаещи се от грижа български деца, 
за да станат те достойни европейски граждани, и Иван Николов, български поет, пуб-
лицист и общественик с активен принос в защитата на правата на българите в За-
падните покрайнини, насърчаващ връзките и сближаването между два съседни народа в 
контекста на европейската интеграция. 

През годините Наградата за европейски гражданин ЕП бе присъждана също и на 
Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ в с. Гудевица, на младежите в неравностойно 
положение от СУПЦ „Анастасия д-р Железкова“ във Варна, на журналиста Христо Хри-
стов, на покойния акад. Валери Петров, на д-р Милен Врабевски и на Петър Петров, на 
кораба „Коста Конкордия“.
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Наградата за кино на Европейския парламент ЛУКС

Интернет страница на наградата ЛУКС на Европейския парламент:
www.luxprize.eu

От 2007 г. насам чрез наградата ЛУКС Европей-
ският парламент е представил на публиката над 100 
филма, насочвайки ежегодно вниманието към ленти, 
които едновременно притежават висока художестве-
на стойност и се занимават с проблеми, намиращи се 
в центъра на европейския граждански дебат. Филмо-
вата награда на ЕП хвърля светлина върху истории и 
продукции, които не са просто развлекателни, а кои-
то описват нашето търсене на отговори, на само-
личност и утеха в трудни времена, филми, които ни 
карат да осъзнаем собствените си реалности и тези 
на другите. 

Благодарение на наградата ЛУКС много незави-
сими филми успяват да достигнат до европейската 
публика. Филмите финалисти се прожектират във 
всички 28 държави членки със субтитри на 24-те 
официални езика на ЕС. През 2017 г. наградата ЛУКС 
спечели филмът „Кръвта на саамите“ на шведския ре-
жисьор Аманда Кернел. Лентата разказва историята 
на младо момиче от народа саами в северна Швеция, 
което напуска своята общност, мечтаейки за разли-
чен живот. За да постигне целите си, тя трябва да 
се изправи срещу расови, културни и социални пред-
разсъдъци.
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Станете част 
от ЕП

Програма за училища посланици на Европейския 
парламент

Програма за ученици „Евроскола“

Целта на Програмата за училища посланици на ЕП е да помогне за повишаването на 
осведомеността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите 
хора, като им предостави активни знания за Европейския съюз, и по-специално за Европей-
ския парламент. Това включва не просто запознаването с факти за Съюза, но и предоста-
вянето на опит във връзка с европейското гражданство: какво означава ЕС в ежедневния 
живот и какво може да се направи, за да се гарантира, че в бъдеще Европа ще бъде такава, 
каквато искаме да бъде.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от 
най-малко един преподавател за всяко участващо училище. Осигурени са встъпителни и 
задълбочени обучения за това как работи програмата, за ролята и дейностите на Евро-
пейския парламент, предоставят се и подходящи учебни материали. Участващите училища 
биват оценявани и ако отговарят на изискванията на програмата и са осъществили же-
ланите дейности, биват сертифицирани като училище посланик на ЕП и получават плакет. 
Учениците от най-добре представилите се училища имат възможността да участват в 
пътуване до Страсбург в рамките на програмата „Евроскола“ на ЕП или на Европейското 
младежко събитие (EМС), а преподавателите – да бъдат поканени да участват в организи-
ран в Брюксел или Страсбург учителски семинар.

Програма „Евроскола“ дава възможност на ученически групи от всички страни членки 
на ЕС да прекарат един ден в Европейския парламент в Страсбург, като се включат чрез 
симулирани заседания в работата му и гласуват свои собствени резолюции.

Българските участници в програмата се избират от Информационното бюро на ЕП в 
страната. Всяка година се организират няколко регионални ученически състезания, а побе-
дителите в тях печелят участие за училището си в програма „Евроскола“ на ЕП. От 2006 
г. до 2016 г. групи от 110 български училища от 48 населени места в страната са имали 
възможност да се превърнат в евродепутати за 1 ден.

В програмата могат да участват ученици от последните две години на гимназиалния 
курс на обучение от държавите членки или кандидатки за членство, които са на възраст от 
16 до 18 години, навършени към датата на участието. Датите и условията на състезания-
та се обявяват на сайта на Информационното бюро.

5
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Европейско младежко събитие (EYE)

Европейско младежкото събитие дава възможност гласът на хиляди млади европейци 
да бъде чут в Европейския парламент в Страсбург. По време на събитието, което се про-
вежда веднъж на две години през месец май, се обменят идеи и нови перспективи, свързани 
с младежта, развиват се иновативни решения на въпроси, свързани с бъдещето, провеждат 
се срещи с лица, отговорни за вземането на решенията в ЕП и с представители на ЕП с ши-
рок професионален опит. През септември темите засегнати в семинара се предоставят на 
членовете на ЕП. От 11 октомври до края на ноември се провеждат Европейските младежки 
изслушвания по време, на които участници в семинара имат възможност и да представят 
конкретни идеи пред множество парламентарни комисии и да получат обратно отзиви от 
членове на ЕП. 
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Учебни посещения в ЕП 

Работа в ЕП 
Назначаването на работа в Европейския парламент, както и във всички други инсти-

туции на Европейския съюз, става чрез конкурси, които се организират от Европейската 
служба за подбор на персонал (EPSO). 

EPSO е единственото място за контакт между европейските институции и гражда-
ните, търсещи работа в тях.

Учебните посещения предоставят 
възможност на граждани над 18-годишна 
възраст за извършване на задълбочени из-
следвания по определени теми, свързани с 
европейската интеграция, чрез ползването 
на документи, предоставяни в библиотеки-
те или архивите на Европейския парламент 
или чрез осъществяването на контакти 
с европейски депутати и служители-спе-
циалисти в дадена област. Максималната 
продължителност на учебните посещения е 
един месец.

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) 
www.epso.europa.eu 
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Стажове
Парламентът предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които 

предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за 
това какво е Европейският парламент и с какво се занимава. 

Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване 
на знанията, които те са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дей-
ността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент. Те включват общ 
профил, профил „Журналистика“ и профил „Награда Сахаров“, а срокът на продължителност 
на тези е пет месеца и не подлежи на удължаване. Интересна възможност са и стажовете 
по писмен и устен превод. Продължителността на различните им варианти е от един до 
три месеца, като те могат да бъдат продължени по изключение.

Всички стажове в ЕП са платени и представляват отлична възможност за повишаване 
на квалификацията, за придобиване на ценен опит и за запознаване с принципите на работа 
на институциите на ЕС.

Повече информация за учебните посещения и за всички видове стажове, както и за начините за 
кандидатстване ще намерите на www.europarl.europa.eu, секция „Парламентът и Вие“
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