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Предговор от
председателя
Европейският парламент, представляващ почти 500 милиона граждани в 27-те държави-членки, се намира в самата
сърцевина на нашата демократична система. Той изпълнява както институционална, така и социална роля. Той е
натоварен и с още една задача – да създава идеята за една
нова Европа и то в момент, когато тя е изправена пред редица предизвикателства.
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В процеса на разрешаване на икономическата криза Европа трябва да говори с един глас. Преди години, зад Желязната завеса, по улиците можеше да се чуе следният лозунг:
„Няма свобода без солидарност”. Сега можем да кажем: „Без
солидарност няма общност”, не може да има и съвременна
и свободна Европа. Трябва да се браним срещу изкушението на протекционизма и повторното национализиране
на политиките на ЕС. По тази причина политиката на сближаване трябва да продължи да има приоритетен характер
в следващата многогодишна финансова рамка, ако искаме
да постигнем цялостна интеграция на нашия обединен отново континент.

ПРЕДГОВОР ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

С влизането в сила на Договора от Лисабон от 1 декември
2009 г. ще възникнат нови възможности. Единният пазар е
нашето голямо постижение. Длъжни сме да го защитаваме
и укрепваме, за да можем да гарантираме конкурентоспособността на Европа. Изправени сме пред енергийна
и климатична криза. Настъпил е часът за обща енергийна
политика на Съюза.
Във връзка с това трябва да разработваме и съгласувана
и ефективна външна политика, която включва идеята за
световен ред и партньорство. Европейският съюз е радетел за правата на човека и малцинствата. Добър пример за
това е учредената от Парламента награда „Сахаров” в чест
на защитниците на правата на човека.
С влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът
разполага с много по-широки правомощия. Той трябва да
гарантира, че умее да се вслушва внимателно и да предприема необходимите действия. В тази връзка наши приоритети трябва да бъдат по-оживените дебати в пленарната
зала и по-тясното сътрудничество с другите институции и
с националните парламенти на 27-те държави-членки.
Избирането ми за председател на Европейския парламент
олицетворява мечтата за един обединен континент, управляван от гражданите. Вече няма „стара” и “нова” Европа.
Има една наша обща Европа, един проект, който изисква
решителност и упорит труд, един проект, за който са мечтали поколения европейци. Готов съм да внеса своя принос в това дело, защото тези мечти бяха и мои мечти.
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Jerzy Buzek
Председател на Европейския парламент

■ Е
вропейският
Европейският
парламент
парламент
Европейският парламент е парламентарният орган на
Европейския съюз.
съюз Настоящият
(ЕС). Настоящият
парламент,
избран
парламент
наброява
785
през
юниот
2009
г., наброява
736 членове,
от
членове
27-те
държави-членки
на ЕС.произхождащи
Близо една трета
27-те
държави-членки
на
ЕС.
Над
една
трета
от
тях
са
жени.
от тях са жени. Европейският парламент, чието седалище
Европейският
седалище
е в Страсбург,
е в Страсбург, парламент,
разполага счието
три места
на работа:
Брюксел,
разполага
места на работа: Брюксел, Люксембург
Люксембургс итри
Страсбург.
и Страсбург.

Председателят на Европейския
Председателят
на
парламент
Европейския
парламент
Мандатът на председателя на Европейския парламент
Мандатът
на ипредседателя
на Европейския
парламент
е две години
половина с възможност
за преизбиране,
екоето
от две
години и половина
с възможност
за преизбиране,
представлява
половината
от парламентарния
манкоето
представлява
половината
от
парламентарния
мандат. Председателят представлява Европейския парламент
дат.
Председателят
Европейския
парламентс
в неговите
външнипредставлява
отношения, както
и в отношенията
вдругите
неговите
външни отношения,
както
в отношенията
институции
на Общността.
Тойипредседателства
спленарните
другите институции
ТойБюрото
председателства
заседаниянанаОбщността.
Парламента,
на Парлапленарните
заседания
на
парламента,
Бюрото
парламента (с неговите 14 заместник-председатели) инаПредсемента
(включващо
заместник-председатели)
и Председателския
съвет на 14
политическите
групи.
дателския съвет на политическите групи.

Председатели на Европейския парламент
Председатели
(1958—2009) на Европейския парламент
(1958-2011 г.)
Robert Schuman
Robert
Schuman
Hans Furler
Hans
Furler
Gaetano
Martino

1962-1964
1964 –1965г.
1964-1965
1965 –1966г.

Gaetano
Martino
Jean Duvieusart
Jean
VictorDuvieusart
Leemans

1965-1966
1966 –1969г.
1966-1969

Victor
Leemans
Alain Poher
Alain Poher
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1958 –1960г.
1958-1960
1960 –1962г.
1960-1962
1962 –1964г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

1969-1971

Mario Scelba

1971-1973

Walter Behrendt

1973-1975

Cornelis Berkhouwer

1975-1977

Georges Spénale

1977-1979

Emilio Colombo

1979-1982

Simone Veil

1982-1984

Pieter Dankert

1984-1987

Pierre Pflimlin

1987-1989

Lord Plumb

1989-1992

Enrique Barón Crespo

1992-1994

Egon Klepsch

1994-1997

Klaus Hänsch

1997-1999

José María Gil-Robles

1999-2002

Nicole Fontaine

2002-2004

Pat Cox

2004-2007

Josep Borrell Fontelles

2007-2009

Hans-Gert Pöttering

2009-…

Jerzy Buzek

Членовете на ЕП
и политическите групи
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Членовете на Европейския парламент участват в политически групи – те не се формират в зависимост от националността, а в зависимост от политическите възгледи на
членовете. Политическата група е съставена от членове,
избрани в поне една четвърт от държавите на ЕС, и наброява минимум 25 членове. В момента в Европейския парламент има седем политически групи. Членовете, които не
се числят към нито една от тези групи, се наричат „независими”. Политическите групи разполагат със собствена
администрация и членовете имат парламентарни сътрудници.

ROBERT SCHUMAN

Списък на политическите групи
1. Група на Европейската народна партия
(Християндемократи)
(EPP)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

2. Група на Прогресивния алианс
на социалистите и демократите
в Европейския парламент
(S&D)
3. Група на Алианса на либералите
и демократите за Европа
(ALDE)
4. Група на Зелените/Европейски
свободен алианс
(Greens/EFA)
5. Група на Европейските консерватори
и реформисти
(ECR)
6. Конфедеративна група на Европейската
обединена левица – Северна зелена левица
(GUE/NGL)
7. Група „Европа на свободата и демокрацията“
(EFD)

Независими членове
(NI)

NI
7

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Съставът на Европейския парламент

265
EPP
55
Greens/
EFA

184
S&D

84
ALDE

35
GUE/
NGL
27
NI

NI
54
ECR

8

32
EFD

Разпределение на местата по политически групи
и по държави-членки след изборите през м. юни 2009 г.
S&D

ALDE Greens/
EFA

Белгия (BE)

5

5

5

България (BG)

6

4

5

Чехия (CZ)

2

7

Дания (DK)

1

4

3

2

1

Германия (DE)

42

23

12

14

8

Естония (EE)

1

1

3

1

Ирландия (IE)

4

3

4

Гърция (EL)

8

8

Испания (ES)

23

21

Франция (FR)

29

Италия (IT)

4

ECR

GUE/
NGL

EFD

21
9

NI

Общо

2

22

2

17
22

4

13

2

99
6
12

1

22

1

3

2

2

1

14

6

14

5

35

21

7

Кипър (CY)

2

2

Латвия (LV)

3

1

1

Литва (LT)

4

3

2

Люксембург (LU)

3

1

1

Унгария (HU)

14

4

Малта (MT)

2

3

Нидерландия (NL)

5

3

Австрия (AT)

6

4

Полша (PL)

28

7

Португалия (PT)

10

7

Румъния (RO)

14

11

5

Словения (SI)

3

2

2

Словакия (SK)

6

5

1

Финландия (FI)

4

2

4

2

Швеция (SE)

5

5

4

3

13

11

5

25

1

13

4

72

184

84

55

54

35

32

27

736

Обединено кралство (UK)
265

1

1

50

3

72
72

9
1

1

2

6

1

8

1

12

2

6

1
1

3

22
5

6

3

1

2

1

2

4

25

5

17
50

15

22

5
3

33
7

1

13

1

13
18

1

*Договорът от Лисабон, влязъл в сила на 1 декември 2009 г., предвижда 751 членове на ЕП
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Общо
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

EPP

■ Политическите
органи

ният орган на
т наброява 785
лизо една трета
чието седалище
абота: Брюксел,

Председателският съвет

йския

• графика и дневния ред на пленарните сесии;
• състава на комисиите, на делегациите и разпределението на правомощията помежду им;
• законодателната програма

кия парламент
а преизбиране,
ментарния манския парламент
отношенията с
редседателства
рото на Парлатели) и Предсе-

ламент

Председателският съвет се състои от председателите
на политическите групи и председателя на Европейския
парламент. Той взема решения относно организацията на
работата на Парламента и всички въпроси, свързани със
законодателната програма:

Той играе също така важна роля за взаимоотношенията
на Европейския парламент с другите институции на Общността, с трети държави и с извънобщностните организации.

Членовете на Председателския
съвет
Председател на Парламента и председатели
на политическите групи
Jerzy BUZEK

5
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Председател на Парламента

EPP, PL

Joseph DAUL

EPP, FR

Председател на Групата на Европейската
народна партия (Християндемократи)

S&D, DE

Председател на Прогресивния алианс
на социалистите и демократите
в Европейския парламент

Guy VERHOFSTADT

ALDE, BE

Председател на Групата на Алианса
на либералите и демократите за Европа

Rebecca HARMS

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Martin SCHULZ

Greens/EFA, DE

Съпредседател на Групата на Зелените/
Европейски свободен алианс

Daniel COHN-BENDIT

Greens/EFA, FR

Съпредседател на Групата на Зелените/
Европейски свободен алианс

Michal Tomasz KAMIŃSKI

ECR, PL

Председател на Групата на Европейските
консерватори и реформисти

Lothar BISKY

GUE/NGL, DE

Председател на Конфедеративната група
на Европейската обединена левица/
Северна зелена левица

Nigel Paul FARAGE

EFD, UK

Съпредседател на групата „Европа
на свободата и демокрацията“
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Francesco Enrico SPERONI

EFD, I

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Съпредседател на групата „Европа
на свободата и демокрацията“

Бюрото
Бюрото е съставено от председателя на Европейския парламент, 14-те заместник-председателя и петима квестори
със статут на наблюдатели, избрани от членовете на Европейския парламент за мандат от две години и половина
с възможност за преизбиране.
Бюрото ръководи вътрешното функциониране на парламента, включително:
— подготовката на прогнозен бюджет на Европейския
парламент;
— административно-финансовата организация;
— Секретариата и неговите служби.

Квесторите
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Те отговарят за административните и финансови въпроси, пряко свързани с членовете на ЕП. Петимата квестори
заседават в бюрото в качеството на съветници. Те следят
дали членовете на ЕП разполагат с всичко необходимо, за
да изпълняват своя мандат.

Бюро на Парламента
Председател
Jerzy BUZEK

(EPP, PL)

Gianni PITTELLA

(S&D, IT)

Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

(EPP, EL)

Stavros LAMBRINIDIS

(S&D, EL)

Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

(S&D, ES)

Alejo VIDAL-QUADRAS

(EPP, ES)

Dagmar ROTH-BEHRENDT

(S&D, DE)

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Заместник-председатели
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ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ
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Libor ROUČEK

(S&D, CZ)

Isabelle DURANT

(Greens/EFA, BE)

Roberta ANGELILLI

(EPP, IT)

Diana WALLIS

(ALDE, UK )

Pàl SCHMITT

(EPP, HU)

Edward MCMILLAN-SCOTT

(NI, UK)

Rainer WIELAND

(EPP, DE)

Silvana KOCH-MEHRIN

(ALDE, DE)

Квестори
(S&D, PL)

Jim HIGGINS

(EPP, IE)

Astrid LULLING

(EPP, LU)

Jiří MAŠTÁLKA

(GUE/NGL, CZ)

Bill NEWTON DUNN

(ALDE, UK)

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Lidia GERINGER
DE OEDENBERG
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■ Парламентарните
комисии

ният орган на
т наброява 785
лизо една трета
чието седалище
абота: Брюксел,

йския

кия парламент
а преизбиране,
ментарния манския парламент
отношенията с
редседателства
рото на Парлатели) и Предсе-

ламент

Подготвителната работа по предстоящите пленарни сесии
на Парламента се извършва от 20-те комисии на Парламента, които обхващат всички теми, от правата на жените
до здравеопазването и защитата на потребителите. Всяка комисия наброява между 24 и 76 членове на ЕП и има
председател, ръководно бюро и секретариат. Парламентът може също така да сформира подкомисии и специални комисии за разглеждането на по-конкретни въпроси,
както и анкетни комисии в рамките на своите надзорни
правомощия. Разискванията в комисиите са публични.

Постоянните комисии на
ЕП и техните председатели
■ Комисия по външни работи
Gabriele ALBERTINI (EPP, IT)
■ Подкомисия по правата на човека
Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI)
■ Подкомисия по сигурност и отбрана
Arnaud DANJEAN (EPP, FR)
■ Комисия по развитие
Eva JOLY (Greens/EFA, FR)
■ Комисия по международна търговия
Vital MOREIRA (S&D, PT)

5
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■ Комисия по бюджети
Alain LAMASSOURE (EPP, FR)

■ Комисия по бюджетен контрол
Luigi de MAGISTRIS (ALDE, IT)

■ Комисия по заетост
и социални въпроси
Pervenche BERÈS (S&D, FR)
■ Комисия по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните
Jo LEINEN (S&D, DE)
■ Комисия по промишленост,
изследвания и енергетика
Herbert REUL (EPP, DE)

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ

■ Комисия по икономически
и парични въпроси
Sharon BOWLES (ALDE, UK)

■ Комисия по вътрешния пазар
и защита на потребителите
Malcolm HARBOUR (ECR, UK)
■ Комисия по транспорт и туризъм
Brian SIMPSON (S&D, UK)
■ Комисия по регионално развитие
Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL)
■ Комисия по земеделие и развитие
на селските райони
Paolo DE CASTRO (S&D, IT)
■ Комисия по рибно стопанство
Carmen FRAGA ESTÉVEZ (EPP,ES)
■ Комисия по култура и образование
Doris PACK (EPP, DE)
■ Комисия по правни въпроси
Klaus-Heiner LEHNE (EPP, DE)
■ Комисия по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES)
17
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ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ

■ Комисия по конституционни въпроси
Carlo CASINI (EPP, IT)
■ Комисия по правата на жените
и равенството между половете
Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE)
■ Комисия по петиции
Erminia MAZZONI (EPP, IT)

Специална комисия
■ Специална комисия по финансовата,
икономическата и социалната криза
Wolf KLINZ (ALDE, DE)

■ Делегациите
Европейският
парламент
Отношенията
със страните извън Европейския съюз са изключително важни за Европейския парламент. Затова той
поддържа
делегации,
коитое водят
диалог с парламентите
Европейският
парламент
парламентарният
орган на
на
държавите,съюз.
коитоНастоящият
не са членки
на Европейския
Европейския
парламент
наброявасъюз.
785
Тези
делегации
същественанароля
за засилване
на
членове
от 27-теиграят
държави-членки
ЕС. Близо
една трета
влиянието
на
Европа
на
международната
сцена.
от тях са жени. Европейският парламент, чието седалище
е в Страсбург, разполага с три места на работа: Брюксел,
Съществуват
видове делегации:
Люксембург иразлични
Страсбург.
— междупарламентарни делегации, чиято задача е да
поддържа взаимоотношенията с парламентите на държавите извън Европейския съюз, които не са заявили
Председателят
Европейския
желание за членство на
в Съюза;
—
делегации в съвместните парламентарни комитети,
парламент
които поддържат връзка със страните-кандидатки за
Мандатът на председателя на Европейския парламент
членство в Европейския съюз и със страните, които са
е две години и половина с възможност за преизбиране,
сключили договори за асоцииране с Общността;
което представлява половината от парламентарния ман— делегации в многостранните парламентарни асамдат. блеи.
Председателят представлява Европейския парламент
в неговите външни отношения, както и в отношенията с
другите институции на Общността. Той председателства
пленарните заседания на Парламента, Бюрото на ПарлаДелегациите
на ЕП
мента (с неговите 14 заместник-председатели) и Предсеи
техните
дателския
съветпредседатели
на политическите групи.
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■ Европа, Западни Балкани и Турция
Председатели
на Европейския
парламент
• ЕС-Хърватия: Gunnar
HÖKMARK (EPP,
SE)
(1958—2009)
• ЕС-Бивша Югославска Република Македония Jorgo CHATZIMARKAKIS (ALDE, DE)
1958 –1960г. Robert Schuman
• ЕС-Турция: Hélène FLAUTRE (Greens/EFA, FR)
1960 –1962г. Hans Furler
• Швейцария, Исландия и Норвегия и Европейското
1962 –1964г. Gaetano Martino
икономическо пространство (ЕИП):
1964Pat
–1965г.
Duvieusart
the CopeJean
GALLAGHER
(ALDE, IE)
1965
–1966г.
Victor
Leemans
• Албания, Босна и Херцеговина,
Сърбия, Черна гора,
1966Косово:
–1969г.Eduard
Alain
Poher(EPP, SK)
KUKAN

ДЕЛЕГАЦИИТЕ

■ Русия, държавите от Източното партньорство,
Централна Азия и Монголия
• ЕС-Русия: Knut FLECKENSTEIN (S&D, DE)
• ЕС-Украйна: Pawel Robert KOWAL (ECR, PL)
• ЕС-Молдова: Monica Luisa MACOVEI (EPP, RO)
• Беларус: Jacek PROTASIEWICZ (EPP, PL)
• ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия:
Milan CABRNOCH (ECR, CZ)
• ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан и Монголия:
Paolo BARTOLOZZI (EPP, IT)
■ Магреб, Машрек, Израел и Палестина
• Израел: Bastiaan BELDER (EFD, NL)
• Палестински законодателен съвет:
Proinsias DE ROSSA (S&D, IE)
• страните от Магреб и Съюза на арабския Магреб:
Pier Antonio PANZERI (S&D, IT)
• страните от Машрек: Mário DAVID (EPP, PT)
■ Арабски полуостров, Ирак и Иран
• Арабския полуостров: Angelika NIEBLER (EPP, DE)
• Ирак: Struan STEVENSON (ECR, UK)
• Иран: Barbara LOCHBIHLER (Greens/EFA, DE)
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■ Северна и Южна Америка
• Съединените американски щати: Elmar BROK (EPP, DE)
• Канада: Philip BRADBOURN (ECR, UK)
• Централна Америка: Emine BOZKURT (S&D, NL)
• Андската общност:
José Manuel GARCĺA-MARGALLO Y MARFIL (EPP, ES)
• Меркосур: Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (S&D, ES)
• ЕС-Мексико: Ramon JÁUREGUI ATONDO (S&D, ES)
• ЕС-Чили: Maria Paloma MUÑIZ DE URQUIZA (S&D, ES)
■ Азия/Тихоокеански регион
• Япония: Hans VAN BAALEN (ALDE, NL)
• Китайска народна република:
Crescenzio RIVELLINI (EPP, IT)
• Индия: Graham WATSON (ALDE, UK)
• Афганистан: Thijs BERMAN (S&D, NL)
• Южна Азия: Jean LAMBERT (Greens/EFA, UK)
• Югоизточна Азия и Асоциацията на държавите от
Югоизточна Азия (АСЕАН): Werner LANGEN (EPP, DE)

• Корейския полуостров: Christian EHLER (EPP, DE)
• Австралия и Нова Зеландия: Mara BIZZOTTO (EFD, IT)

Многостранни парламентарни
асамблеи

ДЕЛЕГАЦИИТЕ

■ Африка
• Южна Африка: Michael CASHMAN (S&D, UK)
• Панафриканския парламент: Michael GAHLER (EPP, DE)

■ Съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:
Louis MICHEL (ALDE, BE)
■ Евро-средиземноморска парламентарна
асамблея (Евромед):
Jerzy BUZEK (EPP, PL)
■ Евро-латиноамериканска асамблея (Евролат):
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (EPP, ES)
■ Парламентарна асамблея Евронест:
Kристиан ВИГЕНИН (S&D, BG)
■ Отношения с Парламентарната асамблея на НАТО:
Jacek SARYUSZ-WOLSKI (EPP, PL)

21

■ Генералният
секретариат

ният орган на
т наброява 785
лизо една трета
чието седалище
абота: Брюксел,

Европейският парламент се подпомага в дейността си от
Генерален секретариат. Задачата на секретариата е да координира законодателната дейност и да организира пленарните сесии и заседанията. Секретариатът е разположен
в Люксембург и в Брюксел, а пленарните сесии се състоят в
Страсбург и в Брюксел. Генералният секретар на Европейския парламент е Klaus Welle.

йския

Генералният секретариат наброява близо 5400 длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети служители. Организационната структура включва кабинета на
генералния секретар, десет генерални дирекции и правна
служба. Секретариатът е структуриран по следния начин:

кия парламент
а преизбиране,
ментарния манския парламент
отношенията с
редседателства
рото на Парлатели) и Предсе-

ламент

Генералната дирекция за председателството има отговорността да организира и да провежда пленарните заседания.
Генералната дирекция за вътрешни политики организира
работата на парламентарните комисии в областта на вътрешните политики.
Генералната дирекция по външни политики осигурява
организацията на дейността на парламентарните комисии
и парламентарните делегации на Европейския съюз в областта на външните политики.

Генералната дирекция за персонала спомага за това различните генерални дирекции на Европейския парламент
да разполагат с необходимите човешки ресурси, за да осъществяват дейността си.
5
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Генералната дирекция за комуникация се грижи за разпространяването на информацията сред гражданите, медиите
и водещите представители на общественото мнение.

Генералната дирекция за инфраструктура и логистика отговаря за управлението на инфраструктурата и логистиката
в различните места на работа на Европейския парламент.

Генералната дирекция за устни преводи и организиране на
конференции спомага за изпълнението на политическите
изисквания, свързани с прилагането на режима на езиково
многообразие в Европейския парламент.
Генералната дирекция по финанси подготвя, следи изпълнението, контролира и приключва бюджета на институцията. Тя предоставя експертна финансова и бюджетна помощ
на всички разпоредители с бюджетни средства на Парламента, управлява финансите на членовете на ЕП и ръководи
отдела за вътрешен одит.

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАРИАТ

Генералната дирекция за писмени преводи подготвя документите на Европейския парламент на всички официални
езици на Европейския съюз.

Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване отговаря за информационните и комуникационни технологии, както и за службите за публикации и разпространение на Европейския парламент.
Правната служба подпомага политическите органи на Парламента, както и неговия генерален секретариат. Тя подпомага парламентарните комисии в тяхната законодателна
дейност и представлява Европейския парламент пред европейските и националните съдилища.
Наред с Генералния секретариат всяка политическа група
разполага със свой секретариат, като числеността му зависи от броя на членовете на ЕП в съответната група. Секретариатите наброяват близо 700 служители. И накрая, малко
над 1000 акредитирани парламентарни сътрудници също
работят в Европейския парламент.
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