Какво прави Европейският парламент
Европейският парламент представлява гражданите на ЕС и неговата работа е да
защитава техните интереси. Той се избира на всеки пет години и изготвя
множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които
оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин.
Европейският парламент има решаващ глас при приемането на по-голямата част
от европейското законодателство. Тези функции ЕП споделя със Съвета на
Европейския съюз – другият законодателен орган на ЕС.
Европейският парламент разполага с и бюджетни правомощия – той одобрява и
контролира годишния бюджет на ЕС.
Европейският парламент осъществява демократичен контрол над всички
европейски институции. Той провежда изслушвания на кандидатите за
еврокомисари и следи работата на Европейската комисията.
Повече информация може да намериш тук.
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=BG&id=
46
Как е структуриран Европейският парламент
Седалището на Европейския парламент е в Страсбург, където се провеждат
пленарните сесии. Заседания се провеждат и в Брюксел, а Секретариатът на
парламента е базиран в Люксембург.
Дейността на Европейския парламент и на неговите органи се ръководи от
председателя. Той представлява парламента в неговите външни отношения,
както и в отношенията с другите институции на Общността. Избира се за
период от две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат.
Настоящият председател на ЕП е Ханс-Герт Пьотеринг.
Членовете на Европейския парламент са 785,
българските представители са 18.
Броят на местата за всяка страна се разпределя пропорционално на броя на
населението.
Членовете на Европейския парламент не се групират по националности, а по
политически групи.
В момента в ЕП има осем парламентарни групи:
1.Група на Европейската народна партия (християндемократи) и на
европейските демократи (ЕНП-ЕД)
2.Група на Партията на европейските социалисти (ПЕС)
3.Група на Съюза на либералите и демократите за Европа (СЛДЕ)
4.Група на Съюза за Европа на нациите (СЕН)

5.Група на Зелените/ Европейски свободен алианс (З/ЕСА)
6.Конфедеративна група на Европейската обединена левица/ Северна левица на
зелените (ЕОЛ/СЛЗ)
7.Група „Независимост и демокрация”
8.Група „Идентичност, традиция, суверенитет”
Членовете на ЕП се разпределят по постоянни комисии, всяка една от
които е специализирана в дадена област.
1.Външни работи
2.Развитие
3.Международна търговия
4.Бюджети
5.Бюджетен контрол
6.Икономически и правни въпроси
7.Заетост и социални въпроси
8.Околна среда, здравеопазване и безопасност на храните
9.Промишленост, изследвания и енергетика
10.Вътрешен пазар и защита на потребителите
11.Транспорт и туризъм
12.Регионално развитие
13.Земеделие и развитие на селските райони
14.Рибно стопанство
15.Култура и образование
16.Правни въпроси
17.Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
18.Конституционни въпроси
19.Права на жените и равенство на половете
20.Петиции
21.Права на човека
22.Сигурност и отбрана
Повече информация за парламентарните комисии може да намериш тук.
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/committees.do?language=BG
Как работят евродепутатите
Членовете на Европейския парламент са 785, българските представители са 18.
В Страсбург се провеждат месечни пленарни сесии, по време на които
депутатите обсъждат и гласуват важни законодателни решения.
Сесиите са публични и всеки може да присъства на тях.
Съществена част от работата се извършва в парламентарните комисии, където
членовете на ЕП обсъждат предложеното законодателство, преди гласуването в
пленарна зала.
Постоянните комисии в ЕП са 20 и всяка от тях е специализирана в
определена област (напр. околна среда, енергетика, транспорт, земеделие и др.).

Една седмица в месеца членовете на ЕП работят в рамките на политическата си
група и обсъждат законодателството, което ще бъде гласувано по време на
пленарната сесия.
Депутатите заседават и в делегации. Те работят с парламентите на страни, които
не са членки на ЕС. Делегациите са 34 на брой и играят важна роля за
разширяване влиянието на Европа на международната сцена.
Членовете на ЕП прекарват и известно време в избирателните си райони, за да
могат да се запознаят с местните проблеми и да ги поставят след това на
европейско ниво. Всички депутати правят възможното да се срещат колкото се
може по-често със своите избиратели, за което парламентът отделя по няколко
седмици в годината.
Връзки по горните теми
http://www.europarl.europa.eu/activities/public/parlDeleg.do?language=BG
http://www.europarl.europa.eu/members.do?language=BG
http://www.europarl.europa.eu/activities.do?language=BG
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/committees.do?language=BG
http://www.europarl.europa.eu/activities/public/parlDeleg.do?language=BG
http://www.europe.bg/htmls/parliament.php?category=340
http://www.pusniglasasi.eu/moreinfo.php

