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Abstract  

 

The parliamentary (political) groups of the EP are key actors in the legislative 

process in the EU. The EP is an unique supranational assembly because its 

members (MEPs) organise themselves as in national parliaments–based on 

ideological and political affinity. To understand how the EP work on a political 

level, we need to examine the parliamentary groups. It is essential to understand 

that those groups differ from the Europarties, the European political foundations 

and the European transnational federations. 
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Политическите групи в Европейския парламент /ЕП/ обединяват пряко 

избраните представители (евродепутати) от държавите членки на Европейския 

съюз /ЕС/ въз основа на тяхната политическа ориентация. Групи могат да се 

сформират и по-късно по време на парламентарния мандат. Понастоящем в 

Европейския парламент има седем политически групи. 

В началото 

Когато Общото събрание на Европейската общност за въглища и стомана се 

свиква за първи път на 10 септември 1952 г., няма идеологически базирани 

политически групи. Следвайки традицията на други международни асамблеи, като 

Консултативната асамблея на Съвета 

на Европа, членовете на Асамблеята 

заседават по азбучен ред. Също така, 

по време на учредителното заседание 

на Общото събрание има редица 

решения, които предполагат, че новото 

събрание ще бъде организирано около 

национални, а не идеологически или 

партийни принадлежности.  

Първото официално признаване 

на съществуването на транснационални партийни групи в рамките на Асамблеята 

се случва едва през януари 1953 г. По време на дискусията и разискванията 

относно новия процедурен правилник на Асамблеята бе предложено номинирането 

на членове в комисии да се опита да балансира едновременно представителството 

на различни държави членки и различните политически традиции.  

На пленарната си сесия през юни 1953 г. и само няколко месеца след 

откриването си, Асамблеята реши единодушно да включи създаването на 

политически групи в своя процедурен правилник. Според процедурния правилник 

на Асамблеята за сформиране на политическа група са необходими: декларация за 

сформиране, определено и записано името на групата, нейния изпълнителен 

директор и подписите на нейните членове. Основни изисквания са:  

 групите да имат политическа, а не национална основа;  
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 да имат девет члена;  

 евродепутат не може да принадлежи към повече от една група на 

Асамблеята.  

В резултат на това през 1953 г. бяха официално създадени три политически 

групи: Християндемократическата група, Социалистическата група и Групата на 

либералите. И трите политически групи все още са представени в днешния 

парламент, макар и под други имена.   

От 2009 г. минималният брой членове за образуване на политическа група е 

25, като трябва да са представени най-малко 7 от държавите членки. Всеки член 

на ЕП може да членува само в една политическа група. Някои членове не 

принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими. 

Членовете на ЕП получават място в заседателната зала според своята 

политическа група. 

Парламентарните групи включват евродепутатите от различните страни, 

които принадлежат към едни и същи партийни семейства или идеологически 

съвместими национални партии. Националните партии са важни на европейско 

ниво, тъй като те са пряко и ефективно ангажирани в политиката на Съюза и са 

единствената връзка между политическата система на Съюза и гражданското 

общество. 

Видео свързано с функционирането на Европейските политически групи в 

ЕП: https://www.youtube.com/watch?v=1GY5paQfAaI&t=3s  

 

Парламентарните групи в Европейския парламент са: 

 Група на Европейската народна партия - EPP 

 Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите – S&D 

 Renew Europe Group  

 Група на Зелените/Европейски свободен алианс – GREENS/EFA 

 Група „Идентичност и демокрация“ - ID 

https://www.youtube.com/watch?v=1GY5paQfAaI&t=3s
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 Европейските консерватори и реформисти – ECR 

 Група на левицата – GUE/NGL 

    

Група на Европейската народна партия –  

EPP 

Тази политическа група е една от основните и 

най-големите в ЕП. Тя е и една от основните три 

първоначално създадени политически формирования в Европейската общност за 

въглища и стомата (ЕОВС). След първите избори за ЕП (1979 г.) променят името си 

от Християндемократическа група на група на 

Европейската народна партия. В настоящия, девети 

ЕП европейските депутати от политическата група са 

общо 175, а нейн председател е Манфред Вебер.  

Основните ценности на политическата група 

са:  

 Обединена Европа, която зачита принципа на субсидиарност (без 

противоречие между европейската, националната и местната идентичност);  

 Човешко достойнство, свобода и отговорност; 

 Равенство, справедливост и солидарност; 

 Основа на ценностите се възприемат християнско-юдейските нравствени 

идеи. 

Политическите и икономическите идеи, които защитават са: 

 Представителната демокрация, разделението на властите, правата на човека 

и върховенството на закона, противопоставяйки се на всяка форма на 

тоталитаризъм, от всякакъв идеологически произход; 

 Справедливо общество, което предоставя равни възможности и защитава 

законните интереси на бъдещите поколения. Застъпват се за социална 

пазарна икономика, основана на свобода, отговорност и справедливост, 
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която насърчава частното предприемачество, обхваща икономически 

просперитет и не оставя никой зад себе си. 

В политическата група на ЕНП в ЕП се включват партии от 26 държави 

членки. Българските национални партии, които са част от парламентарната група 

са ПП ГЕРБ и КП Демократична България (днес КП Демократична България - 

Обединение).  

                  

Група на Прогресивния алианс на социалистите и 

демократите – S&D 

Тази политическа група е една от основните и втората 

по големина в ЕП. Тя е и една от основните три първоначално 

създадени политически 

формирования в ЕОВС. В деветия ЕП европейските 

депутати от политическата група са общо 145. 

Председател е Iratxe García Pérez.  

Основни ценности на политическата група 

са: 

 Застъпват се за приобщаващо европейско общество, основано на принципи 

на свобода, равенство, солидарност, многообразие и справедливост; 

 Ангажират се да се борят за социална справедливост, работни места и 

растеж, права на потребителите, устойчиво развитие, реформа на 

финансовия пазар и човешки права, за да създадат по-силна и по-

демократична Европа и по-добро бъдеще за всички; 

 Възвръщане на доверието в ЕС и неговите институции. 

Политическите и икономическите идеи, които защитават са: 

 По-справедливи икономически политики и правилно финансирани публични 

инвестиции; 

 Устойчиво равенство във всичките му измерения - социално, икономическо, 

политическо и териториално; 
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 Защита на върховенството на закона и основните права, където е 

необходимо - в институциите, на улицата и онлайн. Защитата на целостта на 

демокрацията. 

В политическата група на S&D в ЕП се включват партии от двадесет и пет 

държави членки. Българската национална партия, която е част от 

парламентарната група е КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“.  

           

Renew Europe Group  

Тази политическа група е създадена в 

деветия ЕП, но е наследничка на една от 

първите три формирования в ЕП, а именно 

либералната група в ЕОВС. В сега функциониращия ЕП 

европейските депутати от политическата група са 

общо 97. Председател е Dacian Ciolos. 

Основни ценности на политическата група са: 

 Основните либерални принципи на свобода, демокрация, върховенство на 

закона, човешки права, толерантност и солидарност; 

 Справедливо, свободно и отворено общество. 

Политическите и икономически цели, които са в основата на политическата 

група са: 

 Завършен вътрешен пазар като обща икономическа зона (без вътрешни 

граници) и реформирана европейската икономика; 

 Стабилни цени за потребителите, базирани на принципа на справедливите и 

устойчиви международни търговски сделки; 

 Засилена европейска интеграция, укрепване и разширяване на ЕС;  

 По-прозрачна, демократична и отговорна Европа, като вземаме решения 

само по тези въпроси, които изискват европейски решения; 

 Системно прилагане на принципа на субсидиарност. 
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В политическата група на Renew Europe в ЕП се включват партии от 

двадесет държави членки. Българската национална партия, която е част от 

парламентарната група е ПП „Движение за права и свободи - ДПС“.  

 

Група на Зелените/ Европейски 

свободен алианс – GREENS/EFA 

Тази политическа група датира от 

1999 г. В годините имената ѝ се променят, но политическата група в 9-ия ЕП е 

наследник на първата зелена партия на ниво ЕС. 

В сега функциониращия ЕП европейските 

депутати от политическа групата са общо 73, а 

председатели на групата са Ska Keller и Philippe 

Lamberts.  

Основни ценности на политическата група са: 

 Демократичен процес, свързващ търговията, сигурността, икономическите и 

социалните въпроси с екологичните, културните и демократичните права; 

 Високи екологични, социални и демократични стандарти за осигуряване на 

качеството на живот; 

 Гарантирани равни права и възможности, както и културно и езиково 

многообразие; 

 Изграждане на Европейски съюз на свободни народи въз основа на 

принципа на субсидиарност, които вярват в солидарност помежду си и 

всички народи по света;  

 Преориентиране на Европейския съюз, който понастоящем подчертава 

своята икономическа концепция за сметка на социалните, културните и 

екологичните ценности. 

Политическите и икономически цели, които са в основата на политическата 

група са: 

 Икономически и социални реформи, които да направят развитието 

устойчиво както за хората, така и за природния свят; 
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 Солидарност, гарантирани човешки и граждански права за всички, 

включително хората, които идват от страни извън ЕС; 

 Външна политика, предназначена да разрешава проблемите по мирен 

начин, а не с военна сила; 

 Подобрени структури за демократично участие във вземането на 

политически решения, включващи НПО, профсъюзи, граждани и граждански 

власти на всички нива, с мерки за осигуряване на равно участие на жените. 

В политическата група на GREENS/EFA в ЕП се включват партии от 

петнадесет държави членки. България няма представители в тази политическа 

група в ЕП. 

                     

Група „Идентичност и демокрация“ – ID 

Политическата група „Идентичност и демокрация“ е 

създадена през 2019 г. Състои се от националистически, десни 

популистки и евроскептични национални партии. Тя е 

наследник на групата „Европа на 

нациите и свободата“, сформирана през осмия 

мандат на ЕП. Общият брой на групата е 74 члена. 

Председател е Marco Zanni.  

Основни ценности на политическата група са: 

 Базират политическия си проект на отстояването на свободата, 

суверенитета, принципа на субсидиарност и идентичността на европейските 

народи и нации; 

 Застъпват се за доброволното сътрудничество между суверенните 

европейски държави и поради това отхвърлят всякакво по-нататъшно 

развитие към европейска свръхдържава; 

 Защита на европейската цивилизация, нейното християнско наследство и 

националната идентичност. 
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Политическите и икономически цели, които са в основата на политическата 

група са: 

 Членовете на групата са силно ангажирани с защитата на върховенството на 

закона и свободата на личността, с особен акцент върху защитата на 

свободата на словото.  

 Групата е против всеки опит за налагане на бюджет на еврозоната и 

директни данъци от ЕС. 

 Правото на контрол, регулиране и ограничаване на имиграцията е основен 

споделен принцип; 

В политическата група на „Идентичност и демокрация“ се включват членове 

от девет държави членки. България няма представителство в групата.  

               

Европейските консерватори и реформисти - ECR 

Групата ECR е дясноцентристка политическа група в 

Европейския парламент, основана през 2009 г. Основна идейна 

нишка е реформиране на ЕС въз основа на еврореализма, 

зачитане на суверенитета на 

нациите и фокусиране върху икономическото 

възстановяване, растеж и конкурентоспособност. 

Политическата група има общо 63 члена. 

Председател на групата на ECR е Сайед Камал.  

Основни ценности на политическата група 

са: 

 Еврореализмът е движещата сила на групата ECR, което означава 

алтернативна визия за реформиран ЕС като общност от нации, които си 

сътрудничат в области, в които имат някои общи интереси; 

 ECR предлага смела алтернативна визия за реформиран ЕС като общност от 

нации, които си сътрудничат в споделени конфедерални институции в 

области, в които имат някои общи интереси, които най-добре могат да бъдат 

постигнати чрез съвместна работа.  
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Политическите и икономически цели, които са в основата на политическата 

група са: 

 ECR смята, че целесъобразният и задълбочен обмен на информация между 

правоприлагащите органи на държавите-членки е от съществено значение в 

борбата срещу трансграничната престъпност, киберпрестъпността и 

тероризма;  

 Изграждане на система за миграция, която зачита гласа и желанията на 

своите държави-членки и гражданите и съответно базирана на 

сътрудничество. Предоставяне на повече подкрепа за държавите-членки за 

защита на външната граница на ЕС; 

 Групата ECR се ръководи от препоръките на Европейския парламент, които 

ще гарантират, че има сигурно пространство за податели на сигнали за 

неправомерно използване, неправомерно поведение и незаконна дейност, 

свързана с публична администрация и частни компании, организирана 

престъпност, укриване на данъци и избягване на данъци. 

В политическата група на ECR има представители от четиринадесет държави 

членки, като България също има представителство – ПП ВМРО.  

 

Група на левицата – GUE/NGL 

Група на левицата – GUE/NGL съществува от 1989 г. 

под различни имена в ЕП. Групата обединява левите 

евродепутати в ЕП. В политическата група има общо 39 

представители от 13 държави членки. Също както другата зелена група в ЕП и 

групата на левицата също има ко-

председателство, което представлява идеята за 

равенство между половете - Martin Schirdewan и 

Manon Aubry. България няма представителство в 

политическата група.  

Основни ценности на политическата група са: 

 Постигане на равенство и справяне с дълбоко вкоренения сексизъм в 

Европа; 
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 Борбата за равно заплащане, осигуряването на основните свободи за 

гражданите; 

 Достойнството, равенството и солидарността са основните принципи, които 

представят, що се отнася до въпросите за гражданските свободи и правата 

на човека в Европа и извън нея. 

Политическите и икономически цели, които са в основата на политическата 

група са: 

 Координация в няколко области на политиката, за да се постигне по-добра 

заетост и социални права, осигуряване на справедливо разпределение на 

богатството в обществата, страните и регионите; 

 Установяване на отговорност  институциите и правителствата на ЕС. От 

искането за прозрачност; 

 В продължаващия дебат за бъдещата посока на Европейския съюз те 

предлагат алтернативни визии и оспорваме доминиращата неолиберална 

догма; 

 Борбата за устойчива и справедлива политика в областта на околната среда, 

земеделието и рибарството; 

 Защита на природата, отстояване на малките селски и крайбрежни общности 

и настояване за строг контрол върху токсичните химикали. 

 

 

В заключение 

Политическите групи в Европейския парламент се обединяват по партиен, а 

не по национален признак. Те са важен мост между гражданите на ЕС и 

институциите и играят важна роля при приемането на законите и управлението на 

бюджета на Европейския съюз. 
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