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Бърз преглед на 
парламентарните 
комисии
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24 езика

Членовете на Европейския парламент представляват всички граждани на 
Европейския съюз. Всеки член на ЕП има правото да говори на официален език 
по свой избор. Парламентарните документи се публикуват на 24-те официални 
езика на ЕС.

Бърз преглед на парламентарните комисии

Европейският парламент е единствената пряко избирана институция на 
Европейския съюз. 

705-те членове на Европейския парламент (членове на ЕП) представляват 
448-те милиона граждани на ЕС. 

Те се избират на всеки пет години от гласоподавателите от всички 27 
държави членки.

Политическата и законодателната дейност на Парламента се извършва от 20 
постоянни комисии и три подкомисии, всяка от които избира председател и 
до четирима заместник-председатели. 

В началото на всеки нов парламентарен мандат Парламентът решава кои 
членове на ЕП ще участват в заседанията на кои комисии въз основа на 
изразените от членовете на ЕП предпочитания. Това е ключово решение, 
тъй като то ще определи областта, в която те ще съсредоточават по-
голямата част от усилията си.

Парламентарните комисии играят решаваща роля в изготвянето на 
политики, тъй като те отговарят за подготвянето на позициите на 
Парламента, по-специално относно нови законодателни предложения.

ПРАВОМОЩИЯ И 
ОТГОВОРНОСТИ 

НА ПОСТОЯННИТЕ 
КОМИСИИ



4

1

2

Европейската комисия изготвя законодателни 
предложения, които представя на Европейския 
парламент и на Съвета на Европейския съюз.

В Парламента законодателната дейност се основава на 
две основни събития: заседания на комисиите и пленарни 
сесии.

Комисиите провеждат задълбочената работа 
на Парламента. Те разглеждат законодателни 
предложения, изменят ги и ги гласуват по време 
на своите месечни заседания. След това комисиите 
представят доклада си на Парламента като цяло.

Парламентът приема текста на законодателното 
предложение на пленарната си сесия.

След като бъде постигнато споразумение 
между Парламента и Съвета на 
Европейския съюз, законодателният 
акт се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз. След това той 
се транспонира в националното 
законодателство и се прилага за всички 
европейски граждани.

Пример за обикновена законодателна процедура
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ЗАКОНОДАТЕЛНИ 
ПРАВОМОЩИЯ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

Обикновената законодателна процедура поставя 
Парламента и Съвета на Европейския съюз на 
равни начала. Тя обхваща широк кръг от области, 
като например икономически и парични въпроси, 
имиграция, енергетика, селско стопанство, рибно 
стопанство, транспорт, околна среда и защита на 
потребителите.

Всъщност по-голямата част от законодателните актове 
на ЕС се приемат съвместно от Европейския парламент 
и от Съвета на Европейския съюз.
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Европейска комисия
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

СЪВЕТЪТ
ИЗМЕНЯ

Европейският парламент
одобрява 

(или не взема решение)

БЮДЖЕТЪТ
се приема

Европейският парламент
приема изменения

(с мнозинство от всички 
членове на ЕП)

БЮДЖЕТЪТ
се приема

ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ 
се отхвърля 

Европейската комисия представя нов 
проектобюджет

ИЛИ

ако Съветът приеме 
измененията на ЕП в 
срок от 10 дни

В срок от 21 дни

В срок от 14 дни

Съветът одобрява 
ЕП одобрява

Съветът и ЕП 
отхвърлят

Съветът отхвърля ЕП 
одобрява

ЕП и Съветът 
одобряват или не 
вземат решение

В срок от 14 дни — ЕП може 
да наложи своите изменения 

със специално мнозинство 
(мнозинство от всички членове на 

ЕП+ 3/5 от подадените гласове )

ПОМИРИТЕЛНА 
ПРОЦЕДУРА

Общ проектЛипса на общ проект

Бюджетната процедура
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След влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът засили 
бюджетните си правомощия и понастоящем той определя общия годишен 
бюджет на Европейския съюз съвместно със Съвета на Европейския съюз. 
Заслужава си да се отбележи обаче, че Парламентът има последната дума.

Парламентът има роля и по отношение на въпросите на външната политика 
и правата на човека. Върховният представител по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност се консултира редовно с него по общата 
външна политика и политиката на сигурност и отбрана на ЕС.

Одобрението на Парламента е необходимо за всяко разширяване на ЕС и за 
сключването на търговски или други международни споразумения с държави 
извън ЕС. Подготвителната работа се извършва от комисиите.

Членовете на ЕП посвещават също така значителна енергия на въпроси, 
свързани с правата на човека и насърчаването на демократичните ценности 
навсякъде по света. Връчването на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта 
е най-яркото събитие на годината в дейността на Парламента в тази област.
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Всеки месец една до две седмици се определят за работа 
в комисиите. По време на заседанията на комисиите 
членовете на ЕП обсъждат законодателни и незаконодателни 
доклади, предлагат и гласуват изменения и извършват 
последващи действия във връзка с преговорите със Съвета на 
Европейския съюз. 

Комисиите допринасят активно за определяне на 
законодателната програма, например чрез даване на своя 
принос преди приемането на годишната работна програма на 
Комисията. Те играят важна роля в надзора върху дейностите 
на ЕС чрез наблюдение на правилното използване на бюджета 
на ЕС и на правилното прилагане на приетите законодателни 
актове и международни споразумения.

Те също организират изслушвания с участието на експерти 
и осъществяват контрол върху останалите институции и 
органи на ЕС. Всъщност, преди да може да бъде избрана нова 
Европейска комисия, всички нови кандидати за членове на 
Комисията трябва да бъдат оценени от комисиите, които 
работят в съответните им ресори.

ГРАФИК НА 
ВСИЧКИ 

ЗАСЕДАНИЯ



9

По всяка определена тема комисиите назначават един член на ЕП от 
редиците си като докладчик, който да направлява целия процес на 
вземане на решения с оглед на приемането на позиция на Парламента 
по въпроса.

Проектът на доклад, представен от докладчика, може да бъде 
променян след приемането на изменения, внесени от членове на ЕП. 
Първоначалният текст и измененията, включително компромисните 
изменения, договорени от политическите групи, се гласуват 
впоследствие от комисията в пълния ѝ състав. Докладът, приет от 
комисията, се внася на пленарно заседание за одобрение.
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Парламентът може също така да съставя специални комисии за 
разглеждане на конкретни въпроси и има правомощието да създава 
анкетни комисии за разследване на твърдения за нарушения и лошо 
администриране на правото на ЕС. Областите на тяхната дейност варират 
например от финансови въпроси, изкуствен интелект и фалшиви новини 
до хуманно отношение към животните и обществено здраве.

Размерът на комисиите се различава значително: от 25 членове в 
комисията по правни въпроси до 81 членове в комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните по време на първата 
половина на парламентарния мандат 2019 – 2024 г. Техният състав винаги 
отразява тежестта на всяка политическа група в Парламента като цяло.

Парламентът играе водеща роля в насърчаването на прозрачността и 
откритостта. Заседанията на комисиите се предават на живо на уебсайта 
на Парламента и могат да бъдат гледани 
по всяко време. 

ИЗЛЪЧВАНЕ 
НА ЖИВО

Разисквания – на живо по 
интернет
Комисиите заседават веднъж или два пъти 
месечно в Брюксел. Разискванията им са 
публични. По-голямата част от заседанията се 
излъчват на живо по интернет и са също така на 
разположение като видео по заявка. 

Избухването на пандемията от COVID-19 доведе до 
широка употреба на новите технологии, позволяващи 
заседанията да се провеждат виртуално при наличието 
на симултанен превод, с което се дава възможност за 
дистанционно участие на всички участници.

Следете заседанията на живо на адрес: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg
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Информационни фишове за 
Европейския съюз

Информационните фишове предоставят ясен и кратък 
преглед на институциите и политиките на ЕС и на ролята на 
Парламента в развитието им. Те са достъпни на 24 езика.

Вж. всички информационни фишове: 
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

ПОДПОМАГАЩИ 
АНАЛИЗИ

Експертна подкрепа

Комисиите получават независими съвети и 
писмена експертна подкрепа (проучвания, общи 
прегледи, задълбочени анализи и други текстове) от 
различни служби на Парламента за парламентарни 
изследвания, като например тематичните отдели. 

Организират се семинари и експертни групи, за да 
се даде възможност на членовете на ЕП да задават 
въпроси и да разменят мнения с експерти по теми, 
свързани с парламентарната дейност, или по теми от 
актуален интерес. 

Вж. всички документи с експертна информация:  
www.europarl.europa.eu/supporting-analyses

ИНФОРМАЦИОННИ 
ФИШОВЕ

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/bg
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НАМЕРИ 
ВСИЧКИ 

КОМИСИИ

Всички комисии и 
подкомисии

Парламентът може също така да съставя анкетни комисии 
и специални комисии за разглеждане на конкретни 
въпроси. Вж. списъка на настоящите комисии: https://
www.europarl.europa.eu/committees/bg/about/list-of-
committees 

AFET

Външни работи

DROI

Подкомисия по правата на 
човека

SEDE 

Подкомисия по сигурност и 
отбрана

DEVE 
Развитие

INTA 

Международна търговия

BUDG 
Бюджети

CONT 
Бюджетен контрол

ECON 
Икономически и парични 
въпроси

FISC 
Подкомисия по данъчните 
въпроси 

EMPL 

Заетост и социални 
въпроси

ENVI 
Околна среда, обществено 
здраве и безопасност на 
храните

ITRE 

Промишленост, 
изследвания и енергетика

IMCO 

Вътрешен пазар и защита 
на потребителите

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 равенство 
между половете

PETI 

Петиции

https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/about/list-of-committees 
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/about/list-of-committees 
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/about/list-of-committees 
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Европейски парламент

Генерална дирекция за вътрешни политики
Генерална дирекция по външни политики

Езикови версии

Настоящата публикация е на разположение на следните езици: английски (оригинал), 
български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, 
литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, 
словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.
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Компетентна служба: Отдел за координиране на издателските и комуникационните 
дейности 
        editorial-secretariat@ep.europa.eu
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Декларация за ограничаване на отговорността

Отговорността за съдържанието на документа се носи изключително от неговия автор 
или автори и той не следва да се възприема като израз на официалната позиция на 
Европейския парламент. Възпроизвеждането и превеждането на този документ за 
нетърговски цели се разрешават, при условие че се посочва източникът. За повторно 
използване с търговска цел се изисква предварително разрешение от страна на 
Европейския парламент. 
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Научете повече за комисиите на адрес: 
www.europarl.europa.eu/committees/bg

АКЦЕНТИ НА 
КОМИСИИТЕ

BG

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg

