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Седемте политически групи в  Европейския 
парламент

Европейският парламент наброява 705 депутати, организирани в седем 
политически групи. Прочетете повече за групите и за техните лидери.

Разпределение на местата в Европейския парламент по политически групи към февруари 2023 г. NI обозначава депутати извън 
политическите групи

Политическите групи в Парламента са обединения на депутати от различни държави, 
които споделят сходни идеи и виждания. 
 
Според правилата на Парламента за сформирането на група са нужни поне 23 депутати 
от поне една четвърт от държавите членки (т.е. седем). 
 
За депутатите не е задължително да се присъединят към която и да е от групите. Към 
момента 46 членове на Парламента са извън съществуващите групи (те са известни 
като независими, а на графиката по-горе са обозначени като NI, от съкращението на 
френския термин “non-inscrits”). 
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В същото време политическите групи имат определени предимства - те определят 
дневния ред на Парламента, получават повече време за изказвания в пленарна зала, 
разполагат със свой персонал и бюджет за организиране на срещи и разпространение 
на информация. Групите също така определят състава на парламентарните комисии и 
делегации. 
 
По всяко време на мандата могат да бъдат сформирани нови политически групи, но за 
момента седем отговарят на условията в Правилника за дейността на ЕП. По-долу те са 
изброени според броя на членовете им към 16 февруари 2023 г.:

Политическа група Председател или съпредседатели Брой 
членове

Група на Европейската народна 
партия (ЕНП)

Манфред Вебер (Германия) изпълнява 
четвъртия си мандат като депутат в ЕП. 
Той е начело на групата от 2014 г.

176

Група на прогресивния алианс 
на социалистите и демократите 
в Европейския парламент 
(С&Д)

Ираче Гарсия (Испания), депутат от 2004 г. 144

Група „Обнови Европа“ Стефан Сежурне (Франция). Той започна 
първия си мандат като депутат в ЕП през 
2019 г.

102

Група на Зелените/Европейски 
свободен алианс (Зелени/ЕСА)

Съпредседатели Тери Райнтке (Германия) 
и Филип Ламбертс (Белгия). Тери Райнтке е 
депутат в ЕП от 2014 г. и съпредседател на 
групата от 2022 г. Филип Ламбертс е 
депутат от 2009 г. и съпредседател от 2014 
г.

71

Идентичност и демокрация 
(ИД)

Марко Дзани (Италия), депутат в ЕП от 
2014 г.

64

Европейски консерватори и 
реформисти (ЕКР)

Съпредседатели Ришард Легутко (Полша) и 
Никола Прокачини (Италия). Ришард 
Легутко е депутат от 2009 г. и 
съпредседател на групата от 2017 г. Никола 
Прокачини е депутат от 2019 г. и 
съпредседател от 2023 г.

64

Левица Съпредседатели Манон Обри (Франция), 
депутат от 2019 г., и Мартин Ширдеван 
(Германия), депутат от 2017 г.

38

Научете повече за размера на политическите групи в настоящия и предишни мандати 
на Парламента на нашата страница за резултатите от изборите.

Допълнителна информация
Таблица с броя на евродепутатите по страни и политически групи 
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https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/home.html
https://www.europarl.europa.eu/delegations/bg/home
https://rezultati-izbori.eu/izborni-rezultati/2019-2024/
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/search/table
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