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Какво представлява  
Европейският парламент?

Европейският парламент е единствената институция на Европейския съюз, 
чиито членове се избират в преки избори. Той представлява гражданите на 

държавите членки. Защитавайки техните интереси, ЕП си сътрудничи със Съвета 
на министрите в процеса на създаване на законодателство и разпределяне 
на бюджета на ЕС. Надзорът се осъществява от Европейската комисия - 
изпълнителният орган на Европейския съюз. 
В последните години Парламентът участва активно във вземането на решението 
за ограничаване на цените на международните разговори от мобилни 
телефони. По негова инициатива беше приета и директивата REACH, която 
ограничава използването на вредни за хората химикали. ЕП също така работи за 
увеличаването на правата на пътниците в железниците и самолетите. Това са само 
някои от примерите за работата на Парламента, които пряко засягат живота на 
европейците. ЕП прие и нови правила за гражданска инициатива, която укрепва 
европейското гражданство и дава възможност на хората да въздействат на 
европейския дневен ред, предлагайки нови закони.
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Как се избират депутатите в 
Европейския парламент?
Членовете на ЕП се избират на всеки пет години 
в общи и преки избори. Предстоящите избори 
ще се проведат през май или юни 2014 г. На 
последните избори през 2009 г. в Европейския 
парламент бяха избрани 736 депутати от 27 
държави членки. Европейците могат да избират 
своите представители едва от 1979 г., когато се 
провеждат първите преки избори за Европей-
ски парламент. По-рано депутатите бяха по-
сочвани от парламентите на страните членки.

Кой може да участва в изборите за 
Европейски парламент?
Въпреки че изборите се провеждат във всички 
държави на Европейския съюз в една и съща 
седмица, всяка страна ги провежда по собствен 
изборен модел. В гласуването могат да участват 
български граждани, които са навършили 18 
години към изборния ден включително, живели 
са постоянно в България или в друга държава 
членка на Европейския съюз най-малко през 
последните три месеца, не са поставени под 
запрещение, нито изтърпяват наказание лиша-
ване от свобода. За да се кандидатираш за мяс-
то в ЕП, трябва да имаш навършени 21 години 
към изборния ден, постоянен адрес в България, 
да си живял постоянно най-малко през послед-
ните две години в България или в друга страна 
членка на ЕС, да нямаш гражданство в държа-
ва извън ЕС, да не си поставен под запрещение 
или да изтърпяваш наказание лишаване от сво-
бода.

Къде се намира седалището на 
Европейския парламент?
Официалното му седалище е Страсбург, където 
веднъж месечно се провежда редовно пленар-
но заседание. Парламентарните комисии рабо-
тят основно в Брюксел, а Генералният секрета-
риат на Европейския парламент се намира в 
Люксембург.

Защо Парламентът има три работни 
места?
Тази ситуация е резултат от компромис, склю-
чен между страните членки и записан в Дого-
вора от Амстердам. Съгласно този договор 
седалище на ЕП е Страсбург, а Генералният 
секретариат и неговите служби остават в Люк-
сембург. От момента на създаването на Евро-
пейския съюз, все по-голяма част от неговата 
дейност се пренася в Брюксел. Това беше фор-
мално прието през 1989 г. Тогава Парламентът 
гласува резолюция, с която разреши свикване 
на допълнителни пленарни сесии в Брюксел и 
пренесе там работата на комисиите.

Кога е създаден Европейският 
парламент?
Европейският парламент е стар колкото Ев-
ропейската общност. През 1952 г., когато се по-
лагат основите на днешния Европейски съюз 
(Европейската общност за въглища и стома-
на), се свиква и Парламентарно събрание на 
ЕОВС. През 1958 г. след основаването на Евро-
пейската икономическа общност и Европей-
ската общност за атомна енергия, Събрани-
ето се превръща в орган на тези три общности. 
Първоначално депутатите само съветват оста-
налите европейски институции. Последвалите 
договори – Единният европейски акт от 1986 
г., Договорът от Маастрихт от 1992 г., Дого-
ворът от Амстердам от 1997 г., Договорът от 
Ница от 2000 г. и Договорът от Лисабон от 
2009 г., им дават все по-големи правомощия. 
Днес без одобрението на Европейския пар-
ламент не може да се приема бюджетът на ЕС, 
както и разширяването на ЕС с нови държави 
членки. При гласуването на европейски закони, 
гласовете на депутатите в ЕП са също толкова 
важни, колкото и тези на държавите членки на 
ЕС.

1. Без посредници
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С какво се занимава Европейският 
парламент?
Европейският парламент участва в създава-
нето на законите и осъществява демократичен 
надзор върху другите институции на Европей-
ския съюз. Заедно със Съвета (съставен от ми-
нистрите на страните членки) депутатите също 
така одобряват многогодишни бюджетни пла-
нове и ежегодните бюджети на ЕС, контролират 
как Европейската комисия е реализирала бю-
джетите от предходните години. Парламентът 
избира председател на Европейската комисия 
и потвърждава състава на цялата Комисия, като 
може да внесе срещу нея и вот на недоверие, 
който да доведе до нейното оттегляне. Именно 
депутатите в ЕП избират и контролират дей-
ността на Европейския омбудсман, до когото 
се адресират жалби за порочни административ-
ни практики в институциите и органите на ЕС.

Как депутатите приемат законите на 
Европейския съюз?
След влизането в сила на Договора от Лиса-
бон, по-голямата част от законодателните акто-
ве се приемат с общо решение на Европейския 
парламент и на Съвета, който представлява 
държавите членки. В така наречената «обикно-
вена законодателна процедура» тези две инсти-
туции могат да внасят поправки по подготвяния 

от Европейската комисия законопроект и 
понякога водят преговори помежду си до дого-
варянето на окончателния му вид. По силата на 
Договора от Лисабон към законодателството, 
в решаването на което взима участие Парла-
ментът, се включва и общата селскостопанска 
политика, лова и риболова, транспортната по-
литика, структурните фондове, общата визова 
политика, бежанската и имиграционна полити-
ка, както и някои аспекти на сътрудничеството 
в законодателната политика и управлението на 
службите на полицията.

Как е организиран Европейският 
парламент?
Когато работят над законопроекти и резолю-
ции, депутатите заседават в специализирани 
комисии по различни направления. Там се из-
работват докладите, тоест документите, които 
съдържат мнението на Парламента по дадена 
тема. В комисиите депутатите подготвят и пред-
ложения за поправки в законодателни актове. 
Докладите се гласуват по време на пленарна се-
сия, в която участват всички депутати. Едва след 
одобрение от пленарното заседание докладът 
официално се превръща в решение на Евро-
пейския парламент.

2. Близо до властта

Конфедеративна група на 
Европейската обединена 
левица / Северна зелена 
левица 34 

Група на Зелените/
Европейски свободен 
алианс 55 

Група на Европейската
народна партия 
(Християндемократи) 
264 

Европейски 
консерватори и 
реформисти 56
 

Група «Европа на 
свободата и 
демокрацията» 27
 Независими членове 
29
 

Група на 
Алианса на 
либералите и 
демократите 
за Европа 85 

Група на Прогресивния 
алианс на социалистите 
и демократите в 
Европейския парламент 185 
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С какво се занимава председателят 
на Парламента?
Председателят ръководи изцяло дейността на 
Европейския парламент и на основните му 
органи. Заедно с 14 заместник-председатели 
той води пленарните заседания. Представлява 
Парламента навън и в контактите с другите 
институции на ЕС. Oт неговите срещи с дър-
жавните глави на страните членки на ЕС зави-
сят много важни решения. Именно подписът на 
председателя стои до този на ръководителя на 
Съвета под всички правни документи, приети 
според процедурата за съвместно взимане на 
решения, и под бюджетите на ЕС. Той отговаря 
за спазването на правилника на ЕП, а понякога 
играе ролята на арбитър в спорове. 

Председателят на ЕП се избира за две години и 
половина, тоест за един мандат на Парламента 
(пет години) се сменят двама председатели. По 
време на мандата 2004 – 2009 г. председатели на 
ЕП бяха последователно испанският социалист 
Josep Borell и германският християндемократ 
Hans-Gert Pöttering. През първата половина на 
настоящия мандат председател на ЕП е профе-
сор Jerzy Buzek. Следващият председател на 
Парламента ще бъде избран по време на парла-
ментарната сесия през м. януари 2012 г.

С какво се занимават депутатите?
Европейският депутат разпределя работата си 
между Брюксел, Страсбург и своя избирателен 
район. В Брюксел той се включва в парламен-
тарните комисии, политическите групи, допъл-
нителните пленарни заседания. В Страсбург 
участва в дванадесет пленарни сесии годишно. 
Депутатът в ЕП трябва да отделя време и за сре-
щи в избирателния си район.

Какво представляват  
политическите групи?
В Европейския парламент работят седем по-
литически групи. Една малка част от депутатите 
са независими. Политическите групи съответ-
стват на парламентарните групи или фракции в 
националните парламенти. В тях се събират де-
путати, споделящи сходни политически възгле-

ди: християндемократи, социалисти, либерали, 
зелени. За да се създаде група, са необходими 
25 депутати, избрани от поне една четвърт от 
страните членки, тоест понастоящем от седем 
държави. Всеки депутат може да се присъедини 
само към една група. Преди да внесат доклад, 
политическите групи го анализират и обсъждат 
поправки. Мнението на цялата група се опреде-
ля по пътя на вътрешни дебати, но на нито един 
депутат не може насила да му бъде наложено да 
гласува по определен начин. 

На какъв принцип са разпределени 
местата в Парламента?
В Европейския парламент представител-
ството на държавите членки е разпределено в 
зависимост от броя на населението. Малките 
страни обаче получават относително по-голям 
брой места, а големите държави относително 
по-малък, отколкото ако се следва точно про-
порцията на населението. Най-малко места има 
Малта (5), а най-много Германия (99). България 
има 17 депутати. Съгласно договора от Лисабон 
страната ни ще има 18-ти член на Европейския 
парламент. Според съобщението на Централна-
та избирателна комисия, това е доц. Светослав 
Малинов, избран с листа-
та на «Синята коалиция».

Пълен списък с имената и 
данни за контакт с всички 
български членове на ЕП 
ще откриете на стр. 27.

доц. Светослав 
Малинов
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Как се решава дневният ред на 
дебатите в Европейския парламент?
Програмата на законодателния календар и 
дневният ред на пленарните заседания се ре-
шава от Председателския съвет. В неговия 
състав влизат председателят на ЕП и председа-
телите на политическите групи. Съветът взема и 
решения за състава на парламентарните коми-
сии и делегации.

Kой контролира финансите на 
Парламента?
Бюрото, тоест председателят, 14-те заместник-
председатели и петимата квестори упражняват 
контрол върху финансовите и административ-
ните дейности. Петимата квестори отговарят 
за административните и финансови въпроси, 
които пряко засягат депутатите. Те отговарят и 
за това членовете на ЕП да разполагат с необхо-
димата инфраструктура за работата им в рамки-
те на мандата. Бюрото контролира и работата на 
Генералния секретариат.

C какво се занимава Генералният 
секретариат?
Той представлява общност от над пет хиляди 
служители, които отговарят за ефективното 
функциониране на Европейския парламент. 
Една трета от тях са преводачи, благодарение 
на които работата на ЕП може да се осъществя-
ва на всички двадесет и три официални езика на 
Европейския съюз. Седалището на Генерал-
ния секретариат е в Люксембург.

Защо на Парламента му трябват 
толкова много преводачи?
По време на пленарните сесии обикновено 
депутатите говорят на родния си език. Техните 
изказвания веднага се превеждат (симултанно) 
на останалите 22 официални езика. Освен това 
правните документи, изготвени от Европей-
ския парламент, се превеждат на всички офи-
циални езици. 
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Как Парламентът може да ми 
помогне да разреша даден проблем?
Ако това са проблеми, свързани с дейността на 
ЕС, тогава Европейският парламент може да 
се окаже институцията, към която трябва да се 
обърнеш. Всеки гражданин на ЕС има право да 
внесе петиция. Ако въпросът, изложен в нея, е 
в обхвата на дейност на Европейския съюз и 
пряко засяга вносителя, тогава Парламентът 
ще разгледа оплакването. ЕП защитава спазва-
нето на правата на гражданите, гарантирани 
в Европейските договори. С петиция към Ев-
ропейския парламент може да се разгледа си-
туация, в която правата биват нарушавани от 
страна членка, от местни власти или от други 
институции.

Какви действия може да предприеме 
Парламентът?
Комисията по петициите към Европейския 
парламент може да се обърне към Европей-
ската комисия. Тя от своя страна трябва да ус-
танови има ли нарушение на общностен закон. 
Ако случаят е такъв, оплакването може да стиг-
не дори до Европейския съд. Комисията по 
петициите също така може да препрати оплак-
ването и до друга парламентарна комисия, спе-
циализирана в дадената област. В изключител-
ни случаи оплакване или жалба могат да станат 
повод за решение, което да бъде представено 
по време на пленарна сесия. 

Комисията по петициите не може да отмени 
решения, взети от националните власти на дър-

3. Защита на правата на гражданите и 
право на петиции. Подаване на жалби
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жавите членки, да издаде присъда или да про-
мени решението на националните съдилища. 
Но често самият факт, че от конкретния въпрос 
се интересува Европейският парламент, по-
мага проблемът да бъде разрешен.

Кой може да внесе петиция?
Всеки гражданин на Европейския съюз има 
право да внесе петиция. Това може да бъде и 
лице, коeто постоянно пребивава в една от 
страните членки на ЕС, както и предприятие, 
организация или сдружение, което има седали-
ще в държава членка. Петицията може да бъде 
от името на един човек или на няколко души. Тя 
трябва да бъде написана на един от официални-
те езици на Европейския съюз, следователно 
може и на български. Отговорът трябва да бъде 
на същия език, на който е отправена петицията.

По какви въпроси са внасяли петиции 
български граждани? 
Много оплаквания, идващи от България, се от-
насят до нарушенията в изискванията за опаз-
ване на околната среда, свързани основно с 
действието на мрежата «Натура 2000», както и 
нарушения при строителството на нови обекти 
в ски и морски курорти. Членове на Kомисията 
по петициите провеждат мисии в държавите 
членки за установяване на фактите по подаде-
ните петиции. Те посещават спорни зони на еко-
логични нарушения и се срещат с вносителите 
на петиции, националните и местни власти.

За какво отговаря отделът «Служба 
за справки на гражданите» на ЕП? 
Отделът отговаря на запитвания относно ор-
ганизацията, структурата, функциите и дей-
ностите на ЕП, областите на дейност на ЕС, 
неговите политики, законодателство и инсти-
туции (ако запитването е отправено директно 
към отдела или пренасочено от друг отдел за 
отговор), както и относно достъпа до публич-
ни документи на ЕС, които могат да се намерят 
чрез сайта на ЕП.

Службата за справки на гражданите не се за-
нимава с въпроси, адресирани поименно до 
един или до група членове на ЕП, както и в 
случаите, когато отговорът изисква изказ-
ване на политическо мнение. Изключения 
са случаите, когато Парламентът е изразил по-
зицията си и тя е отразена в неговите публич-
ни документи. Службата не приема петиции, а 
също и въпроси от сферата на компетентност 
на държавите членки, на други европейски или 
международни институции. Тя не предоставя 
правни консултации и не прави интерпрета-
ции на национално, европейско или междуна-
родно законодателство. 

Формата за онлайн запитване на 23-те официал-
ни езика на ЕС търсете на интернет страницата 
на ЕП – http://www.europarl.europa.eu

Адрес за кореспонденция: 
Citizens’ Enquiry Service,

European Parliament

L-2929 Luxemburg, 

By fax: 00352 4300 27072

3. Защита на правата на гражданите и право на петиции. 
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Как Европейският парламент 
се бори с нарушаването на правата  
на човека по света?
Защитата на правата на човека по света е най-
важният приоритет на Парламента. С този 
проблем се занимава парламентарната коми-
сия по външните работи и нейната подко-
мисия по правата на човека. Всеки месец се 
провеждат дебати, по време на които депута-
тите обсъждат случаи на потъпкване на тези 
права. Като резултат от тези дебати може да се 
изготви и гласува резолюция, осъждаща вла-
стите, отговорни за потъпкването на правата 
на човека. Следващата стъпка е налагане на 
санкции или разтрогване на договор със стра-
на, която допуска тяхното нарушаване. Такова 
решение може да се вземе от Съвета, който 
информира за това Парламента. Депутатите 
не само следят изпълнението на приетите мер-
ки, но и подпомагат инициативи, които имат за 
цел насърчаване на правата на човека и демо-
крацията по света.

Затова през 1988 г. Парламентът учреди На-
града за свобода на мисълта на името на 
Андрей Сахаров. Тя се връчва за свобода на 
убежденията, борба за човешки права и демо-
крация.

Кой е Андрей Сахаров и защо точно 
той става патрон на наградата за 
свобода на мисълта?
Сахаров е руски ядрен физик, който в продъл-
жение на много години ръководи ядрената про-
грама на СССР, създала водородната бомба. След 
като вижда резултатите от провежданите опити, 
отказва по-нататъшни проучвания. Той става ак-
тивист на движението за разоръжаване, за огра-
ничаване на ядрените потенциали, а също и за 
демокрацията и зачитането на правата на чове-
ка. Тогавашният режим го обявава за дисидент и 
го лишава от всички звания и награди. Въпреки 
това Сахаров не прекратява дейността си, а през 
70-те години на 20 в. създава комитет в защита на 
правата на човека и на политическите жертви. 
Неговите усилия са оценени през 1975 г., когато 
получава Нобелова награда за мир.

Кой може да бъде отличен с 
наградата на името на Сахаров?
Лауреати на наградата са лица или организа-
ции, които се отличават в действията си срещу 
насилието, нетолерантността и несправедли-
востта. Тази награда е един от инструментите, с 
които ЕП насърчава отстояването на правата на 
човека и демокрацията по света. Победителят 
получава грамота и 50 хиляди евро.

4. В защита на правата на човека
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ФОКУС  ВЪРХУ  
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

З А  С В О Б О Д А  Н А  М И С Ъ Л ТА
НАГРАДА „САХАРОВ“ 

154. В защита на правата на човека

Лауреати на наградата на името на  
Андрей Сахаров:

1988 Нелсън Мандела (Nelson Rolihlahla Mandela) (ЮАР)

Анатолий Марченко (Anatoli Marchenko)  
(Украйна, посмъртно)

1989 Александър Дубчек (Alexander Dubcek) (Словакия)

1990 Онг Сан Су Чи  (Aung San Suu Kyi) (Бирма)

1991 Адем Демачи (Adem Demaçi) (Косово)

1992 «Майките от Пласа де Майо»  
(Las Madres de la Plaza de Mayo) (Аржентина)

1993 Вестник «Освобождение» (Oslobodjenje)  
(Босна и Херцеговина)

1994 Таслима Насрин (Taslima Nasreen) (Бангладеш)

1995 Лейла Зана (Leyla Zana) (Турция)

1996 Вей Цзиншен (Wei Jingsheng) (Китай)

1997 Салима Гезали (Salima Ghezali) (Алжир)

1998 Ибрахим Ругова (Ibrahim Rugova) (Косово)

1999 Жозе Алешандр «Шанана» Гужмау (José Alejandro 
‘Xanana’ Gusmão) (Източен Тимор)

2000 Баста Я (¡Basta Ya!) (Испания)

2001 Изат Газауи (Izzat Ghazzawi) (Палестина), Нурит Пелед-
Елханан (Nurit Peled-Elhanan) (Израел) и Дон Закариаш 
Камуеньо (Dom Zacarias Kamwenho) (Ангола) 

2002 Освалдо Хосе Пая Сардиняс (Oswaldo José Payá Sardiñas) 
(Куба)

2003 Кофи Анан (Kofi Annan),  генерален секретар на ООН и 
всички служители на Обединените нации

2004  Асоциация на журналистите на Беларус

2005 «Дами в бяло» (Damas de blanco) (Куба), Хаува Ибрахим 
(Hauwa Ibrahim) (Нигерия) и «Репортери без граница»

2006 Александър Милинкевич (Беларус)

2007 Сали Махмуд Мохамед Осман (Судан)

2008 Ху Джя (Китай)

2009 Людмила Алексеева, Сергей Ковальов и Олег Орлов за 
сдружението «Мемориал» и за всички други защитници 
на човешките права в Русия (Русия)

2010 Гилермо Фариняс (Guillermo Fariñas), дисидент (Куба)

А правата на гражданите на ЕС?  
И те се нарушават 
Всяка година Европейският парламент съставя 
два доклада за правата на човека: първият е за 
ситуацията в държавите извън ЕС, а вторият е 
за тази в страните членки. Те съдържат не само  
описание на ситуацията, но и препоръки. Парла-
ментът разглежда подробно дори случаи, в ко-
ито има подозрения за нарушаване на човешки 
права, като например доклада за тайните затво-
ри на ЦРУ в Европа. В заключителния си доклад 
през 2007 г. ЕП призова за натиск върху всички 
ангажирани власти да предоставят на Съвета и 
на Европейската комисия изчерпателна и точна 
информация и в случай на нужда да проведат 
следствени действия.
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Какво прави ЕП за 
равнопоставеността  
на мъжете и жените?
През 2006 г. Парламентът и Съветът приеха 
директива, която въведе принципа на равните 
възможности и еднаквото отношение към же-
ните и мъжете на пазара на труда. Директивата 
регулира достъпа до работа и професионално-
то издигане, а също така и условията на труд и 
принципите на обществено осигуряване, свър-
зани с професионалната дейност.

Друг документ, насочен срещу несправедливо-
стите в разпределението на пазара на труда, е 
резолюцията на Европейския парламент от-
носно равнопоставеността на жените и мъжете 
в ЕС. Тя бе приета от депутатите през 2006 г. В 
нея се въвеждат мерки, които съдействат за по-
добро съчетаване на професионалния с личния 
живот. Благодарение на усилията на Парламен-
та във Вилнюс се основа Европейски институт 
за равнопоставеност между жените и мъже-
те. Той следи за прилагането на принципите, 
свързани с равнопоставеността и с нараства-
щото обществено съзнание по този въпрос.

Кой в Парламента се занимава с 
равнопоставеността?
За равнопоставеността в ЕС отговаря парла-
ментарната комисия за права на жените и ра-
венство на половете. 

Тя следи дали законите, гласувани от институци-
ите на Европейския съюз, спазват принципа на 
равните възможности. Комисията дава мнение 
относно директивите, отнасящи се до вътреш-
ния пазар, общественото здраве и икономика-
та, а също така и относно плановете на Евро-
пейската комисия в областта на заетостта.

Защо борбата за равни възможности 
на мъжете и жените е толкова важна  
за ЕП?
Равнопоставеността между половете е основно 
право на гражданите на ЕС, обща ценност и не-
обходимо условие за това Съюзът да постигне 
целите си, свързани с икономически растеж, 
заетост и обществена интеграция. Дискримина-
цията е причина за прахосване на потенциала 
на хора, които искат и биха могли да работят. 
Едновременно с това се наблюдава ниска раж-
даемост и намаляване на броя на работниците 
в резултат на дискриминирането на жените на 
пазара на труда. Такава ситуация е заплаха за 
политическата и икономическата позиция на 
ЕС в света.

5. В борбата за равноправие 



176. В интерес на потребителите и предприемачите

Какво прави Европейският 
парламент за потребителите и 
предприемачите?
Една от задачите на Парламента е да увеличи 
конкурентоспособността на европейската ико-
номика и да приема мерки с цел стимулиране 
на създаването на нови работни места. Друга 
негова цел е и да се предоставя на всеки граж-
данин на ЕС възможност за достъп до разно-
образни продукти и услуги. През 2006 г. Пар-
ламентът и Съветът приеха директивата за 
услугите. Тя въведе «свобода при предлагането 
на услуги» и има за цел премахването на бари-
ерите, които държавата поставя пред чуждес-
транните предприемачи. Страните от ЕС нямат 
право да изискват дружеството, предоставящо 
дадена услуга, да е учредено на територията 
на определената държава, в която то иска да 
развива дейността си. Те също така нямат пра-
во да изискват получаване на разрешително от 
държавните органи, нито вписване в регистри 
или регистриране в професионални организа-
ции или сдружения. Предприемачите са улес-
нени да предоставят услуги на територията на 
целия Европейски съюз, а потребителите – да 
имат по-голям избор на услуги.

Какво друго предприема ЕП в защита 
на потребителите?
През 2008 г. Европейският парламент прие за-
конодателство за по-ниски цени на роуминг ус-
лугите за международните разговори в рамките 
на Европейския съюз. Той намали цените и на 
кратките текстови съобщения (SMS) и трансфе-
ра на данни. Това беше реакция на депутатите 
спрямо повишаването на цените от страна на 
телекомуникационните компании.

Благодарение на сътрудничеството на Парла-
мента с Европейската комисия и Съвета, ми-
лионите потребители на мобилни телефонни 
услуги в Европа плащат по-ниски сметки.

Приетият от ЕП т.нар. «трети железопътен пакет» 
дава право на пътниците да поискат компенса-
ция в случай на закъснение на влака. Новите 
правилници регулират и работата на авиолини-

ите - превозвачите са задължени да дават пълна 
информация за цената на билета и за всички до-
пълнителни такси в момента на резервацията.

ЕП въвежда нови права за хората с увреждания 
за достъп до въздушен транспорт, както и без-
платна помощ на летищата. Парламентът гла-
сува регламент за правата на пътниците, които 
пътуват с автобуси на разстояние над 250 кило-
метра.

През 2011 г. бе постигнато споразумение между 
Съвета и Парламента, което дава възможност 
на потребителите да върнат закупен в интернет 
продукт в рамките на две седмици, след като 
са получили покупката. ЕП задължи интернет 
търговците да предоставят подробна и точна 
информация за крайната цена. 

6. В интерес на потребителите и предприемачите
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Какво представлява REACH?
На европейския пазар се използват над 100 хи-
ляди най-разнообразни химични субстанции. 
Затова изискванията относно регистрацията, 
тяхната оценка и разрешителни са обедине-
ни  в общ законодателен пакет – Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH). 
Той гарантира на гражданите на Европейския 
съюз защита от големите количества отровни 
вещества, на чието действие сме подложени 
в ежедневието си. Въвежда се задължението 
да се избягва по възможност предлагането на 
пазара на продукти, които могат да навредят 
на здравето на човека или на околната среда. 
Мерките предвиждат тристепенна процедура 
за идентификация и контрол на прилагането на 
определени химични съставки. Най-опасните 
трябва да бъдат заменени с безопасни съответ-
ствия. Ако такива не съществуват, производите-
лите трябва да предвидят провеждането на из-
следвания за изработването им.  През 2011 г. ЕП 
забрани канцерогенните вещества и ограничи 
съдържанието на опасни вещества в детските 
играчки.

Как Европейският парламент 
контролира безопасността на труда?
През последните три години Европейският 
парламент прие четири регулативни докумен-
та, чиято цел е предпазване на работниците от 
фактори, вредни за здравето: вибрации, шум, 
електромагнитни полета и изкуствено оптично 
лъчение.

ЕП гласува и правилата за самостоятелно заети-
те шофьори на автобуси и камиони да са същи-
те, като тези за наетите от транспортни фирми.

А какво правят депутатите за 
малките и средни предприятия?
Европейският парламент се грижи за потре-
бителите, но не забравя и за интересите на 
предприемачите. Пример за това е противо-
поставянето му срещу противоречивата дирек-
тивата за патентоването. Директивата имаше 
за цел патентоване на програмирането, ако то 
е необходимо за функционирането на даден 
електрически уред.

Депутатите се вслушаха в гласа на предприема-
чите, които твърдяха, че тази директива може 
да доведе до патентоване на алгоритми, което 
би затруднило в значителна степен създаването 
на нови програми. Затова софтуерната директи-
ва беше отхвърлена на второ четене.



197. С грижа за околната среда

Какви действия предприема 
Европейският парламент в защита на 
околната среда?
Работата по директивите и регламентите за 
опазването на околната среда е била и е една 
от най-важните задачи на Европейския пар-
ламент. По време на мандата 2004-2009 г. де-
путатите в ЕП приеха регламенти, забраняващи 
използването на вредни вещества  при произ-
водството на пестициди. Беше забранено на-
пример пръскането на култури с пестициди от 
въздуха и в близост до паркове, игрища и бу-
ферни зони около реки и езера. Директивата 
за управление на отпадъците определя каква 

част от тях трябва да се рециклира. Решения-
та на Европейския парламент бяха въведени 
като задължителни в програмите за събиране 
на употребени акумулатори и батерии.

Каква е целта на енергийно-
климатичния пакет? Какво 
представлявa програмата ЕВРОПА 
2020?
Енергийно-климатичният пакет представля-
ва сбор от директиви и регламенти, чиято цел 
е ограничаване на емисиите на вредни газо-
ве в Европейския съюз. В него се представят 
принципите на търговията с разрешителни за 
емисиите на въглероден двуокис, законовите 
основания за развиване на зелената енерге-
тика, новите норми за емисиите на водороден 
двуокис и нормите за качеството на горивата. 
Парламентът подкрепя плановете за включ-
ването на въздушния транспорт в системата на 
търговията, свързана с емисиите на CO2.

Законодателният пакет съдържа и директиви, 
които осигуряват средства за финансиране на 
над десет новаторски инсталации за съхране-
ние на CO2. Той също така цели и намаляване на 
изразходваната енергия от европейската ико-
номика.

Въвеждането на мерките трябва да помогне на 
ЕС да постигне три цели до 2020 г.: да намали 
емисиите на CO2 поне с 20%, да ограничи по-
треблението на енергия с 20% и да увеличи с 
20% използването на енергия от възобновяеми 
енергийни източници. По-късно бе одобрена 
резолюция за намаляване с 30% на вредните 
емисии до 2020 г.

Тези цели са част от стратегията на ЕС за растеж 
през следващото десетилетие, съдържаща се в 
пакета ЕВРОПА 2020. Пакетът поставя пет амби-
циозни цели – в областта на заетостта, иноваци-
ите, образованието, социалното приобщаване 
и климата/енергетиката, които трябва да бъдат 
постигнати до 2020 г. с цел ЕС да стане интели-
гентна, устойчива и приобщаваща икономика.

7. С грижа за околната среда
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8. За младите. Програма «Евроскола»

Как Европейският парламент се 
грижи за интересите на младите хора 
и студентите?

Програма «Евроскола»
Програмата «Евроскола» има за цел да насърча-
ва младите европейци да опознаят Европейския 
парламент, да се «включат» чрез симулирани 
заседания в работата му, да «гласуват» резо-
люции. Тя дава възможност ученици от всички 
страни членки на ЕС  да прекарват един ден в 
Европейския парламент в Страсбург. 

Те участват в симулация на работата на ЕП, в ра-
зисквания и гласувания по въпроси от интерес 
за Европейския съюз в рамките на «Младежкия 
европейски парламент». Младите хора стават 
част от многоезични работни групи, сблъскват 
се с многообразието на различни етнически и 
лингвистични особености. 

Около 500 европейски ученици участват в за-
седания на комисии, в пленарни заседания, ра-
зискват и гласуват резолюции основно на френ-
ски и английски език. 

В програмата могат да участват ученици от по-
следните две години на гимназиалния курс на 
обучение от държавите членки или кандидатки 

за членство, които са на възраст от 16 до 18 го-
дини, навършени към датата на участието.

Групата на участниците трябва да се състои от 
максимум 24 ученици и 2 придружаващи пре-
подаватели. При наличие на ученици с физи-
чески увреждания, броят на придружителите 
може да бъде увеличен.

Пътуването и нощувките се организират от 
самото училище, а финансовата помощ от Ев-
ропейския парламент се изплаща на място в 
Страсбург.

За контакти и допълнителна информация се 
обръщайте към Информационното бюро на ЕП 
в България: 
ул. «Московска» 9, София 1000, тел. 02 985 35 45, 
електронна поща: epsofia@ europarl.europa.eu
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Защо да кандидатстваме за участие в 
програмата «Евроскола»?

«Благодарение на този ден ние се чувстваме 
по-смели, амбициозни и горди от членството на 
България в Европейския съюз. Почувствахме се 
създатели на бъдещето на Европа. У нас остана-
ха да звучат думите на един от евродепутатите: 
«Ако искаш да стигнеш бързо, тръгни сам, ако 
искаш да отидеш далече, тръгни с други хора.»

Ученици-участници в програмата «Евроскола»
Природо-математическа гимназия  

«Св. Климент Охридски», гр. Монтана

«Когато сутринта застанах пред сградата на Пар-
ламента – този внушителен колос, който буди 
страхопочитание не само с външния си вид, но 
и с дейността си - останах поразен. Заехме мес-
тата си в голямата зала на Парламента, където 
се решават глобалните проблеми на Европа и 
на света. Успях да разкажа на новите си прияте-
ли колко красива и неповторима е моята страна 
и със сигурност знам, че ще се върна отново.»

Стоян Младенов – 11 г клас, 18 год.,
 7 СОУ «Кузман Шапкарев» – Благоевград

«Длъжността „евродепутат” звучи твърде сери-
озно и градивно, но за мен е интересно, увлека-
телно и непредприемчиво. Наистина този пост 
буди у мен респект, гордост и чест ще бъде за 
всеки заел тази длъжност. Но това в никакъв 
случай не е невъзможно. Дори и за ден аз бях 
евродепутат и правех „същото”, което правят ис-
тинските евродепутати в работата си.»

Лора Павлова,  
ПГИ, гр. Перник

«Заставайки отново на трибуната, се почувствах 
щастлива, че съм заобиколена от ентусиазира-
ни млади хора, способни да променят Европа. 
Бъдещето е в наши ръце и наистина от нас зави-
си какво ще се случи. Аз се усетих толкова зна-
чима и отговорна!»

Моника Кирова, 17 год.,
ПМГ «Иван Вазов», гр. Димитровград

«Този ден ще остане незабравим както за мен, 
така и за съучениците ми. Горда съм с това, че 
съм била европейски депутат, макар и само за 
един-единствен ден. Знае ли човек…, може ня-
кой ден да се върна отново, но този път не за 
ден…»

Теодора Димитрова
Английска гимназия «Райко Цончев», гр. Добрич

(Из есета на участници в програмата «Евроско-
ла», подадени за конкурса «Аз бях евродепутат 
за един ден»)

Участници в порграма «Евроскола» от ГПАЕ «Гео 
Милев», гр. Бургас в сградата на ЕП в Страсбург
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Програми за младежки обмен

Програма за студентски обмен «Еразъм» 

Една от инициативите на Европейския пар-
ламент, обявена по време на преговорите за 
бюджетната рамка на ЕС за 2007-2013 г., беше 
за увеличаване на разходите за обучение, в 
това число програмата за студентски обмен 
«Еразъм». Усилията на депутатите в ЕП дадоха 
резултат и разходите за образование се пови-
шиха с 800 милиона евро. «Еразъм» е най-ва-
жната образователна програма на Европейския 
съюз. В нея са взели участие над два милиона 
студенти. Именно благодарение на решението 
на Европейския парламент до 2013 г. броят на 
участниците в програмата ще се удвои, а и ще се 
подобрят финансовите условия за студентите. 
Предишните години стипендиантите разпола-
гаха със сума от средно 150 евро месечно. Де-
путатите прецениха тази сума за недостатъчна,  
още повече, че тя е в такъв размер от 1993 г. Те 
предложиха повишаване на месечната сума за 
стипендия до 300 евро през 2013 г.

Програма «Младежта в действие»
Парламентът също така подкрепи програмата 
«Младежта в действие». Тя има за цел да финан-

сира както образователни, така и инициативи, 
с местна, национална и европейска тематика, 
ангажиращи младежите в граждански и полити-
чески план. Депутатите решиха, че подкрепата 
на младежки семинари ще насърчи участни-
ците да говорят за Европа като за политическа, 
държавна и културна общност. В бюджета на ЕС 
за периода 2007-2013 г. депутатите увеличиха 
фонда за тази програма от 915 милиона евро 
(сума, предложена от Европейската комисия) 
на 1,128 милиарда евро.

Европейската младежка награда  
«Карл Велики» 
От 2008 г. Европейският парламент присъжда 
награда на името на Карл Велики за младежи, 
съвместно с едноименната Фондация за меж-
дународната награда «Карл Велики» в гр. Аахен. 
През 2009 г. спечели проектът «YOUrope needs 
YOU!» на полските студенти от Европейския 
младежки форум (AEGEE). През 2010 г. на първо 
място бе класирана германската «Европейска 
CNC мрежа - Влак за ЕВРОПА», а третата награда 
отиде в български ръце за проекта «BEST Ин-
женерно състезание (BEST)». През 2011 г. спе-
чели екипът на британското онлайн списание 
«Europe & Me» (Европа & аз), създадено от млади 
европейци за млади европейци.
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9. Стажове и възможности за 
работа в Европейския парламент
Европейският парламент предлага различни 
видове стажове и учебни посещения, които се 
провеждат в Генералния секретариат.

Стажовете са отлична възможност за повишава-
не на квалификацията, за придобиване на опит 
и за запознаване с принципите на работа на 
институциите на ЕС. Стажовете могат да бъдат 
платени или неплатени. Има следните варианти: 
обща насоченост, журналистическа насоченост, 
стажове за писмени преводачи и за устни пре-
водачи.

Информация за стажовете и процедурите за 
кандидатстване е достъпна на интернет адрес: 
http://www.europarl.europa.eu

Платени стажове
Платените стажове са предназначени за абсол-
вентите от университетите и висшите училища. 
Целта им е да дадат възможност на младите 
хора да разширят знанията си, получени по 
време на следването и да се запознаят с рабо-
тата на Европейския парламент. Има два вида 
платени стажове:

Стипендии «Робер Шуман», обща насо-•	
ченост;

Стипендии «Робер Шуман», журналис-•	
тическа насоченост.

Кандидатите за стипендия «Робер Шуман», 
обща насоченост, трябва да докажат, че са раз-
работвали в рамките на университетското си 
обучение или за целите на научна публикация, 
задълбочена писмена работа. Една от тези сти-
пендии, известна като «Chris Piening Fellowship», 
се присъжда на кандидат, чиято разработка е 
посветена на контактите между Европейския 
съюз и Съединените щати.

Кандидатите за стипендия «Робер Шуман», жур-
налистическа насоченост, трябва да докажат 
професионален опит - чрез публикации, чрез 
членство в журналистическа организация в 
държава членка на Европейския съюз или чрез 
квалификация по журналистика, призната в 

държавите членки на Европейския съюз или в 
страните кандидатки. 

Платените стажове са с продължителност пет 
месеца.

Неплатени стажове
Европейският парламент предлага възмож-
ност за неплатени стажове на млади хора, ко-
ито имат диплома след средно образование, 
която дава достъп до висше образование, или 
висше или техническо образование, което може 
да се приравни към тази степен. С предимство 
се ползват младежи, които трябва да проведат 
стаж в рамките на своята образователна про-
грама.

Такъв стаж би трябвало да е предвиден в рам-
ките на:

курс на обучение в университет или в •	
приравнено учебно заведение;

професионално обучение на високо •	
равнище, провеждано от организация с 
идеална цел (по-специално обществени 
институти или организации);

задължително условие за допускане до •	
упражняване на дадена професия.

Платени стажове за лица в 
неравностойно положение
Европейският парламент също така органи-
зира платени стажове за лица в неравностой-
но положение. Тяхната цел е подпомагане на 
интеграцията на работното място на хората в 
неравностойно положение. Тези стажове са 
предназначени както за абсолвенти на универ-
ситети и висши училища и други образовател-
ни институции, така и за лица с образование 
по-ниско от университетското. Основна цел на 
тази програма е да даде възможност на опреде-
лен брой лица в неравностойно положение да 
придобият ценен професионален опит и да се 
запознаят отблизо с работата на Европейския 
парламент. Платените стажове са с продължи-
телност от пет месеца.
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Платени стажове за писмени 
преводачи
Платените стажове по превод са предназначе-
ни за лица, завършили университет или при-
равнено учебно заведение. Тяхната цел е обо-
гатяване на познанията, придобити по време 
на тяхното обучение, и запознаване отблизо с 
дейността на Европейския съюз и в частност с 
тази на Европейския парламент. Продължи-
телността на платените стажове е три месеца, с 
възможност за удължаване по изключение най-
много с три месеца. Стажовете за преводачите 
се провеждат в Люксембург. За сведение раз-
мерът на стипендията през 2011 г. възлиза на  
1 213,55 евро на месец преди прилагането на 
коригиращия коефициент за държавата, в която 
се провежда стажът и отчислението за застра-
ховка срещу злополука за периода на стажа.

Европейският парламент предоставя възмож-
ност на младите хора, които следват в универ-
ситет или приравнено учебно заведение, да 
проведат неплатен стаж по писмен превод. Тази 
възможност е предназначена предимно за мла-
ди хора, които трябва да проведат стаж в рамки-
те на образователната си програма. Той трябва:

да е част от курс на обучение в универси-•	
тет или в приравнено учебно заведение;

да е част от професионално обучение на •	
високо ниво, провеждано от организация 
с идеална цел (и по-специално обществе-
ни институти или организации); или

да се явява задължително условие за до-•	
пускане до упражняване на дадена про-
фесия.



259. Стажове и възможности за работа в Европейския парламент

Неплатените стажове за писмени преводачи 
са с продължителност от един до три месеца, с 
възможност за удължаване по изключение най-
много с три месеца. Стажовете за писмени пре-
водачи се провеждат в Люксембург.

Стажове за конферентни преводачи
Дирекция «Устен превод» на Европейския пар-
ламент не предлага основни курсове за лица, 
притежаващи дипломи по езикови специално-
сти и желаещи да специализират конферентен 
превод, тъй като съгласно принципа на субси-
дираността това е задължение на националните 
органи на държавите членки.

Ако вече притежавате квалификация в областта 
на конферентния превод и езиковата комбина-
ция отговаря на изискванията на институцията, 

можете да кандидатствате за полагането на из-
пит за акредитация или да се явите на открит 
конкурс.

Възможности за работа в ЕП
Европейският парламент наема на работа око-
ло 6000 длъжностни лица и други служители от 
държавите членки на Европейския съюз. Назна-
чаването на работа в Европейския парламент, 
както и във всички други институции на Евро-
пейския съюз, става чрез конкурси, които се ор-
ганизират от Европейската служба за подбор на 
персонал (EPSO). 

EPSO е създадена през 2003 г. във връзка с раз-
ширяването на Съюза през 2004 г. от 15 на 25 
страни членки. Основният приоритет на Служ-
бата по това време е да организира открити 
конкурси за граждани от новите държави член-
ки, за да може бързо да състави списъци с голям 
брой потенциални служители от тези страни.

EPSO е единственото място за контакти между 
европейските институции и гражданите, търсе-
щи работа в тях. В миналото отделните инсти-
туции провеждаха собствен подбор и наемаха 
служители по отделни  процедури. Подробнос-
ти за конкурсите и процедурите за наемане на 
служители на ЕП можете да прочетете на бъл-
гарски език на интернет страницата на служба-
та – http://europa.eu/epso/index_bg.htm.



26 ЕВроПЕйският ПарламЕнт - ВъПроситЕ, които би искал да зададЕш

«През петте месеца от платения 
ми стаж по стипендия «Робер 
Шуман», обща насоченост, ус-
пях да се запозная не само с 
дейността на Информационно-
то бюро на ЕП в България, но и с 
йерархията и организацията на 

самия Европейски парламент. Стажът ми даде 
възможност да проследя връзките и начина на 
взаимодействие между отделните звена и струк-
тури на Парламента и да се запозная с админи-
стративните процедури и практики. Това е ценен 
практически опит, който ще ми бъде от полза при 
работа в българската или европейската админи-
страция.
Едно от най-полезните и вълнуващи преживя-
вания по време на стажа беше посещението ми 
на юлската пленарна сесия в Страсбург през 
2011 г. Интервютата, които взех от българските 
депутати, ще бъдат безценна част от дипломна-
та работа, която пиша».

Анастасия Велева
магистър 

«Международни отношения и проблеми на 
сигурността», СУ «Св. Климент Охридски»

«Близо половингодишният ми 
опит в Информационното 
бюро на Европейския парла-
мент в България като стажант 
със стипендия «Робер Шуман» 
може да се опише като полез-
но и обогатяващо преживява-

не във всяко едно отношение. Въвеждането в 
установените добри практики в различните на-
правления на дейността на офиса изгражда 
умения, които отговорят и на най-високите про-
фесионални стандарти. 

Работата в подобна «гореща точка» в структура-
та на ГД «Комуникация» изисква много качества 

и мотивация. В енергична обстановка като тази, 
човек с афинитет към динамичната работа в 
екип се чувства на мястото си .» 

Елена Шейтанова, 
СУ «Св. Климент Охридски»

«Когато започнах стажа си в 
Информационното бюро на ЕП 
в България знаех доста неща за 
институциите и структурата на 
ЕС, но именно практиката ми 
позволи да разбера смисъла 
на Обединена Европа. За мен 

той се корени в няколко основни думи: свобода, 
мобилност, равноправие и познание. Така се от-
кри много важен пътен знак в моя житейски 
кръстопът, който ми помогна да избера посока-
та, която да следвам. Пожелавам на всеки така-
ва възможност!»

Захари Захариев, 
УНСС

«Стажът в Информационното 
бюро на ЕП в България отвори 
нови врати пред мен и ми даде 
възможност да се запозная от-
близо с работата на Европей-
ския съюз. Успях да усъвър-
шенствам и затвърдя уменията 

си, благодарение на работата с екипа на Инфор-
мационното бюро на ЕП. Специални благодар-
ности за тяхната всеотдайност и внимание към 
мен. За мен беше удоволствие да бъда сред 
вас!»

Гален Господинов, 
Бакалавър 

Бургаски Свободен Университет

10. Защо да кандидатствам за стаж в ЕП?
Стажанти в Информационното бюро на 
ЕП в България разказват...
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Българските членове на  
Европейския парламент

Слави БИНЕВ
Независими членове

електронна поща: slavi.binev@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.slavibinev.com

Кристиан ВИГЕНИН
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите

електронна поща: kristian.vigenin@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.vigenin.eu

Илиaна ИВAНОВА
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

електронна поща: iliana.ivanova@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.ilianaivanova.eu

Станимир ИЛЧЕВ
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

електронна поща: stanimir.ilchev@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.stanimirilchev.eu

Илияна Малинова ЙОТОВА
Група на Прогресивния алианс на социалистите  
и демократите в Европейския парламент 

електронна поща: ilianamalinova.iotova@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.ilyana.info
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Метин КАЗАК  
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

електронна поща: metin.kazak@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.metinkazak.eu

Ивайло КАЛФИН
Група на Прогресивния алианс на социалистите  
и демократите в Европейския парламент

електронна поща: ivailo.kalfin@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.kalfin.eu

Евгени КИРИЛОВ 
Група на Прогресивния алианс на социалистите  
и демократите в Европейския парламент

електронна поща: evgeni.kirilov@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.evgenikirilov.eu

Андрей КОВАЧЕВ 
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

електронна поща: andrey.kovatchev@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.andrey-kovatchev.eu

Мария НЕДЕЛЧЕВА
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

електронна поща: mariya.nedelcheva@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.mariya-nedelcheva.eu

Надежда НЕЙНСКИ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

електронна поща: nadezhda.neynsky@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.nadezhdaneynsky.eu 
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Владко Тодоров ПАНАЙОТОВ  
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

електронна поща: vladkotodorov.panayotov@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.vladkopanayotov.eu

Антония ПЪРВАНОВА 
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

електронна поща: antonyia.parvanova@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.parvanova.eu

Димитър СТОЯНОВ 
Независими членове

електронна поща: dimitar.stoyanov@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.ataka.bg

Емил СТОЯНОВ 
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

електронна поща: emilstefanov.stoyanov@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.emilstoyanov.eu

Владимир УРУЧЕВ 
Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

електронна поща: vladimir.urutchev@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.urutchev.eu

Филиз Хакъева ХЮСМЕНОВА 
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

електронна поща: filizhakaeva.hyusmenova@europarl.europa.eu
интернет страница: http://www.filizhyusmenova.com
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Комисии и подкомисии на 
Европейския парламент

AFET Външни работи

Права на човека - подкомисия

Сигурност и отбрана - подкомисия

DEVE Развитие 

INTA Международна търговия

BUDG Бюджети

CONT Бюджетен контрол

ECON Икономически и парични въпроси

EMPL Заетост и социални въпроси

ENVI Oколна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните

ITRE Промишленост, изследвания и 
енергетика

IMCO Вътрешен пазар и защита на по-
требителите

TRAN Транспорт и туризъм

REGI Регионално развитие

AGRI Земеделие и развитие на селските 
райони

PECH Рибно стопанство

CULT  Култура и образование

JURI Правни въпроси

LIBE Граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи

AFCO Конституционни въпроси

FEMM Права на жените и равенството на 
половете

PETI Петиции

CRIS Финансова, икономическа и соци-
ална криза

БИВШИ СПЕцИАЛНИ КОМИСИИ

SURE Комисия по политическите пре-
дизвикателства  
(Работата на специалната комисия 
приключи на 30 юни 2011 г.)
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