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Във вселената има много звезди. 
Около някои звезди 

обикалят планети. 
Нашата Земя е 
планета. Звездата, 
около която обикаля, 

е Слънцето.

Това е Земята. На Земята 
има море и суша. Големите 

късове суша се наричат континенти 
или материци. Един от континентите е 

Европа.

Ние, хората, които 
обитаваме Земята, живеем 

в различни държави. 

Нашата държава е 
България.

ЩО Е ТО ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ? 

ТУК Е 
БълГария

Древните гърци използвали думата Европа, за да обозначат континента Европа, а още по-често — за да обозначат по-
голямата част от земите, които днес наричаме Балкански полуостров. Широкото използване на думата Европа в първото ѝ 
значение започва през 14 и 15 век. Тогава с понятието Европа започва да се отъждествява и замества римокатолическият 
християнски свят. През 18 век някои интелектуалци започват да си представят Европа като (кон)федерална държава с 
обща религиозна основа, обичаи, принципи на публичното право и политиката и с общи източници на икономически блага 
и най-вече търговия. С други думи Европа е била политическо-цивилизационно образувание и терминът се е отнасял 
преди всичко за западна Европа; днес обаче значението на термина се е разширило, за да обхване цялото европейско 
географско пространство чак до Урал.
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В Европа има много държави. 27 от европейските държави са 
обединени в Европейския съюз (EС).

Европейският съюз е създаден през 1957 година.
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AT - Австрия, BE - Белгия, BG - 
България, CY - Кипър, CZ – Чешка 
република, DK - Дания, EE - Естония, 
FI - Финландия, FR - Франция, 
EL - Гърция, IE - Ирландия, IT - 
Италия, LV - Латвия, LT - Литва, 
LU - Люксембург, HU - Унгария, 
MT -  Ма л т а ,  D E -  Ге р м а н и я , 
NL - Нидерландия, PL - Полша, 
PT - Португалия, RO - Румъния, 
SK - Словакия, SI - Словения, 
ES - Испания, SE - Швеция, UK – 
Обединено кралство

Много често днес, заради употребата им в миналото, обобщените понятия „Европа“ и „европейски“ се свързват с понятието 
“Европейски съюз”. Въпреки това не бива да слагаме знак за равенство между тях. Европа включва и субекти извън 
Европейския съюз.
На 1 декември 2009 г. влезе в сила Договорът от Лисабон, който измени Договора от Рим и Договора за Европейския съюз. 
Договорът от Рим, с който е създадена Европейската икономическа общност, е подписан през 1957 г. от шестте държави 
основателки, които искат чрез активно икономическо сътрудничество да преодолеят конфликтите от Втората световна 
война. С развитието на сътрудничеството в политическата, отбранителната, социалната, културната и други сфери, ЕИО 
бързо надраства своите рамки и се превръща в Европейски съюз, който все още се разширява и днес обединява 27 
държави. България  стана негов член на 1 януари  2007 г.



ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е КА ТО ГОЛЯМА ГРА ДИНА
Представи си Европейския съюз ката голяма градина. Всяка 
държава е леха, а градинари са гражданите на различните 
държави.
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ПОТЪРСИ НА КАРТИНКАТА:

Европейският съюз е съвкупност от сходно мислещи държави, основана върху принципите на свободата, демокрацията, 
зачитането на правата на човека и основните свободи, както и принципа на правовата държава. Тези ценности са 
общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, 
справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете (член 2 от Договора за Европейския съюз).



ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е КА ТО ГОЛЯМА ГРА ДИНА

Въпреки че всеки градинар се грижи 
за своята леха, те се интересуват 
от сходни неща. Например откъде да 
намерят вода за пиене и за поливане 
на лехите.

Съюзът има за цел, чрез установяването на общ пазар и икономически и паричен съюз и чрез провеждането на общи политики 
в целия Съюз, да стимулира равномерно, балансирано и трайно развитие на икономиката, високо равнище на заетост и 
социална сигурност, равнопоставеност между половете, траен и стабилен растеж, силна конкурентоспособност, високо 
равнище на защита и подобряване качеството на околната среда, повишаване на качеството на живот и икономическото и 
социално сближаване, както и солидарността между държавите членки (член 3 от Договора за Европейския съюз). 3



НУЖ ДА ЕМ СЕ ОТ ЧИСТА ВОДА
Всички в градината са равни помежду 

си. Това значи, че всеки от тях може да 
предложи откъде да вземат чистата вода, от 

която имат нужда. Но хората са прекалено много, 
за да могат да се съберат на едно място и да решат 

откъде да вземат чиста вода. Затова градинарите на всяка 
от лехите избират най-доброто предложение. Градинарите на 
всяка от лехите избират свой представител. Той ще каже на 
представителите от другите лехи какво са решили помежду си. 
Всички представители се събират на едно място.

Четири пъти в годината заседава Европейският съвет, който се състои от държавните или правителствени ръководители на 
държавите от Европейския съюз. Неформалното му название е среща на върха на ЕС. С Договора от Лисабон Европейският 
съвет стана пълноправна институция на ЕС. Беше учредена длъжността постоянен председател на Европейския съвет 
и Херман ван Ромпьой пръв пое тази функция. На срещите на Европейския съвет се решават принципни въпроси от 
бъдещата обща политика (напр. въпроси за приемането на нови членки). От своя страна Европейската комисия, която 
е изпълнителният орган на Европейския съюз, подготвя законодателни предложения въз основа на решенията на 
Европейския съвет.
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Вече 
две седмици 
не е валяло!

А какво 
ще стане, 

ако направим 
магия за 
дъжд?

Тук бих 
изкопала 
кладенец!

Автоматична 

пръскачка!

Аз ще 
донеса 

много вода с 
кофичката!

Трябва 
ни цистерна 

с вода!

Трябва да 
се изкопае 
канавка за 
напояване!

Напоителна 
система ще 
е много по-

добре!

Ще 
повикам 

пожарникарите 
да полеят 
цветята ми!

Трябва да 
се построи 
резервоар за 

вода!



НУЖ ДА ЕМ СЕ ОТ ЧИСТА ВОДА

Накрая всички представители решават кое предложение е най-
добро. Заедно ще съберат пари и ще помагат в работата.

Съветът на Европейския съюз, заедно с Европейския парламент, е главният законодателен орган на ЕС. В неговите 
заседания вземат участие министри от правителствата на всички държави членки, затова се нарича още Съвет на 
министрите. Той приема европейските законодателни актове. При вземането на решения Съветът на ЕС трябва да взема 
предвид мнението на Европейския парламент и предложенията на Европейската комисия.
В Съвета са представени различни мнения и предложения на държавите членки на Европейския съюз. Въз основа на 
тези предложения Съветът приема компромисни мерки, които Европейската комисия подготвя. Общите мерки се отнасят 
до конкретни ситуации, за които Европейският съюз трябва да вземе мерки (изменение на околната среда, борба с 
организираната престъпност...) Те определят задачите, обхвата и средствата, които трябва да се предоставят на Съюза 
и — ако е необходимо, условията за изпълнението им и тяхната продължителност.
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СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Пожарникарите 
да докарат 
цистерни!

Ние 
смятаме, 

че трябва да 
се изкопае 
кладенец!

Които са с 
по-голяма 

градина да дадат 
повече пари!

Стига! Трябва 
да направим 
резервоар за 

дъждовна вода!

Чувам много 
предложения! Да 

се спрем на най-
доброто и да го 

реализираме!

Да преградим 
потока и да 

положим тръби 
за напояване!

А басейн 
с водна 

пързалка не 
може ли?

Нека всеки
да прокопае  
канавка до 

своята градина!

Предлагаме 
да направим 
напоителни 
канали!

Цистерна 
ще е супер! 

Подкрепяме това 
предложение!



ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПА РЛАМЕНТ

Ние, гражданите на Европейския съюз, трябва да се разбираме 
помежду си както градинарите в голямата градина. Нашите 
представители се наричат членове на Европейския парламент. 
Мястото, на което се събират, за да преговарят, се нарича 
Европейски парламент (EП).

На срещата на градинарите дойдоха 27 представители, по 
един от всяка леха. И в Европейския съюз има 27 държави, а 
членовете на Европейския парламент са 736. Държавите, в 
които живеят много хора, имат повече членове в парламента, 
а страните с по-малко граждани — по-малко членове.
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Европейският парламент, който в сегашния си състав беше избран през юни 2009 г., е парламентарният орган на 
Европейския съюз. В него има 736 членове от 27-те държави членки на ЕС, а от 2014 г. членовете ще са 751. С Договора 
от Лисабон се увеличи броят на областите, в които ЕП взема решения заедно със Съвета чрез процедурата за съвместно 
вземане на решения, която сега се нарича обикновена законодателна процедура. Освен това ЕП контролира работата на 
Европейската комисия, а също така взема съвместни решения и за европейския бюджет. От 1979 г. насам членовете на 
парламента се избират на всеки 5 години чрез пряко гласуване от гражданите на отделните държави членки. Европейският 
парламент, със седалище в Страсбург, работи на три места: в Белгия, в Люксембург и във Франция.



Членовете на Европейския парламент не разговарят само за 
чистата вода. Те вземат решения и за всички други неща, важни 
за всички нас, които живеем в Европа.

Не трябва да бъркаме Съвета на Европейския съюз със Съвета на Европа. Съветът на ЕС се състои от министри на 
държавите членки, които приемат европейските директиви. Съветът на Европа, със седалище в Страсбург, се занимава 
преди всичко със защита на правата на човека по света и не е институция на Европейския съюз. 
Съветът на ЕС си поделя отговорностите за вземането на решения с Европейския парламент. Процедурата за приемане на 
законодателство в Европейския съюз се нарича обикновена законодателна процедура и се прилага за законодателството 
в голяма част от областите на общата европейска политика. Европейският парламент работи и във външнополитическата 
сфера на ЕС, обръща внимание на нарушаването на правата на човека и освен всичко друго отстоява принципа на 
равенството по отношение на пол, националност и религия.
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България е средно голяма държава. Ние имаме 17 членове в 
Европейския парламент.



ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖ ДА НСТВО

Всеки, който живее в някоя от 
държавите на Европейския съюз, 
е европейски гражданин. Ние, 
които живеем в България, също 
сме европейски граждани. ТИ 
също си европейски гражданин/
европейска гражданка. 

Можеш да живееш във 
всяка държава, която е 
член на Европейския съюз.

Можеш да се лекуваш във всяка 
от държавите от Европейския 
съюз.

Ти можеш да ходиш на училище, 
а родителите ти могат да 
ходят на работа в другите 
държави членки. 

Европейското гражданство не замества националното гражданство, а го допълва. Всеки гражданин на Европейския съюз 
има право да се движи и пребивава свободно на територията на всяка държава членка. Трябва да има равни права с 
гражданите на съответната държава и не трябва да бъде дискриминиран в сравнение с тях.
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Мамо, 
как се казва, 

че си жител на 
СОФИЯ, каквито 

сме ние?

Аз ходя 
на училище 

в Париж, а ти, 
тате?

Карах ски 
в Италия и 
гипсът ми е 
италиански!

Аз пък готвя 
в един хотел 
в предградията 

на Париж.



Във всяка държава от Европейския съюз възрастните 
могат да избират членове на Европейския парламент. 
Това се нарича гласуване за членове на Европейския 
парламент. Самите те могат да бъдат избирани. Могат 
да избират или да бъдат избирани за кметове на 
европейските градове.

Можеш да пътуваш 
във всяка държава от 
Европейския съюз.

Ако срещу европейски 
гражданин бъде извършено 
някакво нарушение, той 
може да се оплаче пред 
Съда на Европейските 
общности.

В повечето 
европейски 
държави 
можеш да 
плащаш в 
евро.
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Всеки европейски гражданин може да изпрати въпрос или петиция до Европейския парламент или до председателя 
на Европейския парламент. Това могат да правят и лица, които пребивават на територията на Европейския съюз, но 
не са граждани на държава членка на ЕС. Ако една държава от Европейския съюз няма свое посолство или консулско 
представителство, гражданите на Европейския съюз, които имат нужда от помощ в чужбина, могат да се обърнат към 
посолствата на другите държави членки.

Тате, още 
колко минути има 
до Братислава?

Мамо, 
съдиите в 

този съд най-
силни ли са?

Страхотно, 
в Унгария 
пастите са  
по-евтини!

Като порасна, 
ще стана кмет на 

Лисабон! Лисабон е 
толкова красив!



ЗНАМЕНА НА ДЪРЖА ВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Европейският съюз не е федерална държава като Съединените американски щати. Не е и само организация за 
сътрудничество между правителствата като Организацията на обединените нации. Всъщност е уникален. Държавите 
членки на ЕС остават независими суверенни държави, но обединяват своя суверенитет, за да получат сила и международно 
влияние, каквито не биха могли да имат самостоятелно. Обединяването на суверенитета на практика означава, че 
държавите прехвърлят част от своите пълномощия за вземане на решения върху общите европейски институции, които 
са основани, за да може по определени въпроси от общ интерес да се вземат демократични решения на европейско 
равнище.

Австрия

Белгия 

България

Кипър 

Чешка република

Дания

Естония 

Финландия 

Франция

Гърция 

Ирландия 

Италия 

Латвия 

Литва 

Люксембург 

Унгария

Малта

Германия

Нидерландия 

Полша 

Португалия 

Румъния

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Обединено кралство 
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ОТ КОИ ДЪРЖА ВИ СА ДЕЦА ТА НА КА Р ТИНКА ТА ?
РАЗГЛЕДАЙ ДЕЦАТА И 
ЗНАМЕНАТА. ДРЕХИТЕ 
НА ДЕЦАТА СА С 
ЦВЕТОВЕ, ПОДОБНИ 
НА ЦВЕТОВЕТЕ 
НА ТЕХНИТЕ 
ЗНАМЕНА. ПОСОЧИ 
СЪОТВЕТНОТО ЗНАМЕ 
и кажи от коя 
държаВа е детето.
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В Европейският съюз важи принципът на субсидиарност, което означава, че ЕС трябва да взема решения, които са 
възможно най-близо до гражданите. С други думи, ЕС взема мерки само когато действието му би било по-ефективно от 
мерките, взети на местно, регионално или държавно равнище, както и по въпроси, които са от неговата изключителна 
компетентност.
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ЕВРОПЕЙСКИ БА НКНОТИ
СВържи лицеВата С оБратНата СтраНа На ВСяка БаНкНота.

От 1 януари 2002 г., когато беше въведено еврото, вече повече от 300 милиона граждани на Европейския съюз плащат 
своите покупки в евро. С въвеждането на общата европейска валута досега 17 държави членки на Европейския съюз са 
поверили на Европейската централна банка воденето на обща монетарна политика. 14
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Повече информация за Европейския съюз или Европейския парламент е достъпна на уеб сайтовете http://europa.eu или  
www.europarl.bg



РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯТА, СВЪРЗА НИ  
С ЕВРОПЕЙСКИЯ ПА РЛАМЕНТ

16

АЛДЕ
Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа 
(ALDE) е третата по големина политическа група в Европейския 
парламент. В момента тя наброява 84 членове от 19 държави 
членки.
Интернет адрес: http://www.alde.eu/ 

КОСАК 
КОСАК (COSAC – The Conference of Community and European Affairs 
Commit tees) е съкращение за Конференцията на комисиите по 
европейските въпроси към парламентите на държавите членки на 
Европейския съюз.
Интернет адрес: http://www.cosac.eu/en/ 

ЕКР
Групата на европейските консерватори и реформисти (ЕКР) със 
своите 54 членове от 8 държави членки е петата по големина 
политическа група в Европейския парламент.
Интернет адрес: http://www.ecrgroup.eu/ 

ЕСД
Групата „Европа на свободата и демокрацията“ (ЕСД) със своите 
31 членове от 9 държави е най-малката политическа група в 
Европейския парламент. 
Интернет адрес: http://www.efdgroup.eu/ 

ЕНП 
Групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския 
парламент със своите 265 членове от всичките 27 държави членки 
е най-голямата политическа група в Европейския парламент.
Интернет адрес: http://www.epp.eu/ 

Европейска комисия (ЕК)
Европейската комисия е изпълнителният орган на Европейския 
съюз. Тя контролира спазването и изпълнението на директивите 
на Общността и въз основа на решенията, приети от 
Европейския съвет, подготвя проектите за ново законодателство. 
Ръководството на ЕК се състои от 27 членове (по един от всяка 
държава-членка) и председател на Комисията. Председателят се 
избира от министър-председателите, т.е. от Европейския съвет, 
а цялостният състав на Европейската комисия трябва да бъде 
одобрен и от Европейския парламент. 

Европейски икономически и социален комитет
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е създаден 
през 1957 г. по силата на Договора от Рим. Той представлява 
консултативен орган, който представлява работодателите, 
синдикатите, земеделските производители, потребителите 
и другите групи по интереси, които заедно съставляват 
организираното гражданско общество.
Интернет адрес: http://eecs.europa.eu/

Европейски съвет
В Европейския съвет влизат правителствените или държавни 
ръководители на държавите от Европейския съюз. Съветът приема 
политическите насоки и определя приоритетните задачи на ЕС. 
С Договора от Лисабон Европейският съвет стана пълноправна 
институция на ЕС. Беше учредена длъжността постоянен 
председател на Европейския съвет и Херман ван Ромпьой пръв 
пое тази функция. От своя страна Европейската комисия, която е 
изпълнителният орган на Европейския съюз, подготвя законодателни 
предложения въз основа на решенията на Европейския съвет.
Интернет адрес: http://european-concil.europa.eu/

Европейски омбудсман
Европейският омбудсман разследва жалбите за нарушения в 
работата на институциите и органите на Европейския съюз, 
но не разглежда жалби, които се отнасят до националните, 
регионалните или държавните органи в държавите членки. Всяко 
физическо или юридическо лице с постоянен адрес или регистриран 
офис в държава от ЕС може да подаде жалба до Омбудсмана по 

пощата, по факс или по електронна поща. Позицията се заема 
вече за втори мандат от П. Никифорос Диамандурос, който беше 
преизбран през 2010 г.
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu/

Европейска служба за външна дейност
Договорът от Лисабон въвежда институцията на Европейската 
служба за външна дейност, който представлява общата 
европейска дипломатическа служба. Службата подпомага 
работата на върховния представител на ЕС по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън и 
е под нейно непосредствено ръководство. Европейската служба 
за външна дейност не замества дипломатическите и консулски 
представителства на държавите членки, а работи в тясно 
сътрудничество с тях. 

Европейска сметна палата 
Европейската сметна палата е създадена през 1977 г. в 
Люксембург за извършване на одити и проверки на финансите на 
ЕС. Нейната главна задача е да проверява дали бюджетът на 
ЕС се изразходва правилно. Със своята работа институцията 
гарантира, че системата на ЕС работи ефективно и открито.
Интернет адрес: http://eca.europa.eu/

ЕОЛ/СЗЛ
Конфедеративна група на Европейската обединена левица 
— Северна зелена левица (ЕОЛ/СЗЛ) е шестата по големина 
политическа група в Европейския парламент с 35 членове 
от тринадесет държави членки. Състои се от традиционни 
комунистически партии, реформирани партии и обединени леви 
групи.
Интернет адрес: http://www.guengl.eu/showPage.jsp 

Информационни бюра  на Европейския 
парламент в държавите членки
В рамките на генералния секретариат на Европейския парламент 
във всички столици на държавите членки и в други големи градове 
в Европейския съюз работят информационни бюра на Европейския 
парламент. Тяхната задача е да изграждат връзка между 
гражданите и Европейския парламент. Информационните бюра 
провеждат различни инициативи, с които представят информация 
относно ролята и дейността на ЕП. 
Можете да се свържете с Информационното бюро на ЕП в 
България  на интернет адрес www.europarl.bg, на телефон 
02/9853548 и по елеkтронна поща epsofia@europarl.europa.eu.

Председателски съвет 
Председателският съвет се състои от председателя на 
Европейския парламент и председателите на политическите 
групи. Като орган на политическото ръководство на Европейския 
парламент, съветът определя организацията на работата и 
всички въпроси, свързани с планирането на законодателната 
дейност, които се отнасят до задълженията и броя на членовете 
на парламентарните комисии и делегации, а също така взема 
решения относно подредбата на местата в заседателната зала, 
подготвя графика и дневния ред на пленарните заседания.

Квестори 
В Бюрото на Европейския парламент освен председателя и 
заместник-председателите влизат и квесторите, които имат 
консултативна функция. Те отговарят за административните и 
финансови въпроси, които непосредствено засягат членовете на 
ЕП. Осигуряват на членовете на ЕП необходимата инфраструктура 
по време на мандатите им. 

Парламентарни комисии 
За подготовката на пленарните заседания на Европейския 
парламент, членовете на ЕП са разпределени в постоянни комисии, 
които отговарят в подробности за въпросите в дадена сфера. 
В момента има 20 постоянни парламентарни комисии. Те са 
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съставени от 24 до 76 членове на ЕП, заедно с 16 председатели, 
заместник-председател и секретар. Политическият им състав 
съответства на този на пленарната зала. Заседават веднъж или 
два пъти месечно в Брюксел, като заседанията им са открити. 

Политически групи 
Членовете на Европейския парламент не се обединяват по 
националности, а се свързват според политическите си възгледи 
в политически групи. Политическата група се състои от поне 25 
членове на ЕП, които трябва да са избрани в поне една четвърт 
от държавите в ЕС. В момента в Европейския парламент има 
седем политически групи. Членовете на ЕП, които не членуват в 
никоя политическа група, се наричат независими. 

Процедура за съвместно вземане на решения 
— обикновена законодателна процедура
Съвместното вземане на решения, което сега се нарича обикновена 
законодателна процедура, поставя Европейския парламент и 
Съвета на ЕС в равноправно положение при приемането на 
законодателство. С Договора от Лисабон беше увеличен броят 
на сферите, в които ЕП решава заедно със Съвета на ЕС чрез 
процедурата за съвместно вземане на решения, която се прилага 
при приемането на законодателство в повечето области на 
общите европейски политики. 

Председател на Европейския парламент
Председателят на Европейския парламент се избира за срок от 
две години и половина, с възможност за удължаване на мандата. 
С помощта на 14 заместник-председатели, председателят 
ръководи всички дейности на Европейския парламент и неговите 
органи (Бюро и Председателски съвет), както и всички разисквания 
на пленарните заседания. Сегашният председател на Европейския 
парламент е Йежи Бузек . 

Председател на Европейския съвет
С Лисабонския договор беше учредена длъжността на постоянен 
председател на Европейския съвет и Херман ван Ромпьой пръв пое 
тази функция. Избран е за срок от две години и половина, като 
мандатът може да се поднови еднократно. Постът не е съвместим 
с никаква друга длъжност на национално равнище. Председателят 
ръководи заседанията, грижи се за приемствеността на работата 
и представлява ЕС на най-високо международно равнище. 

Съвет на Европейския съюз
Състои се от 27 министри на държавите членки, а съставът 
му се променя с оглед на разглежданата тема. Това е ключов 
орган за вземане на решения, който хармонизира икономическата 

политика на ЕС и играе централна роля във външната политика 
и политиката на сигурност. Той споделя законодателните и 
бюджетни отговорности с Европейския парламент. Съветът няма 
председател, а на председателското място се редуват на всеки 
шест месеца държавите членки (освен в Съвета на външните 
работи, който се председателства от върховния представител 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
Интернет адрес: http://concilium.europa.eu/

С&Д
Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите 
в Европейския парламент (С&Д), която обединява европейските 
социалистически партии, е втората по големина политическа група 
в Европейския парламент със 186членове от 27 държави членки. 
Интернет адрес: http://www.socialistgroup.org/ 

Официални езици 
В Европейския съюз има 23 официални езика. Европейците уважават 
и се грижат за многообразието на националните и регионални 
езици, защото то е част от богато културно наследство. 

Върховен представител на ЕС по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност
В тази нова длъжност, въведена с Договора от Лисабон, са 
обединени досегашните функции на върховен представител по 
въпросите на общата външна политика и политиката на сигурност 
и на член на Европейската комисия, отговарящ за външните 
отношения. Върховният представител председателства Съвета 
по външните работи и в тази си роля замества сегашното 
шестмесечно ротационно председателство, като същевременно е 
и заместник-председател на Европейската комисия. Освен това 
той ръководи политическия диалог с международните партньори 
и се превръща в ключов представител на ЕС в отношенията му 
с останалия свят. Длъжността върховен представител на ЕС по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност в 
момента се заема от Катрин Аштън. 

Зелени/Европейски свободен алианс
Групата на Зелените/Европейски свободен алианс със своите 
55 членове е четвъртата по големина политическа група в 
Европейския парламент. Обединява еврокритичните членове 
на зелените партии от Ирландия, Великобритания и Швеция. В 
рамките на Зелените работи и наднационална партия, която 
подкрепя федералното развитие на ЕС.
Интернет адрес: http://www.greens-efa.org/cms/default/
rubrik/6/6270.htm
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