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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

относно дискриминацията спрямо независимите членове на Европейския 
парламент

Марин Льо Пен, Матео Салвини, Харалд Вилимски, Марсел де Граф, 
Херолф Анеманс, Барбара Капел, Георг Майер, Олаф Стьогер, Вики 
Мейер, Франц Обермайер, Емерик Шопрад, Жоел Мьолен, Мирей 
Д'Орнано, Флориан Филипо, Луи Алио, Стийв Бриуа, Софи Монтел, 
Мари-Кристин Арнотю, Едуар Феран, Жан-Люк Шафаузер, Жан-
Франсоа Жалк, Филип Лоазо, Доминик Мартен, Марио Боргецио, 
Милене Трошчински, Бернар Моно, Силви Годен, Лоренцо Фонтана, 
Джанлука Буонано, Мара Бицото, Жил Льобретон, Мари-Кристин 
Бутоне, Доминик Билд, Никола Бе, Джанис Аткинсън 
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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно дискриминацията 
спрямо независимите членове на Европейския парламент

Европейският парламент,

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че всички негови членове се избират чрез всеобщо, гласуване, 
независимо дали са членове на група или независими членове;

Б. като има предвид, че в считан за демократичен Парламент  не е допустимо някои 
категории членове да не се ползват от същите права като другите;

В. като има предвид, че независимите членове на ЕП са жертви на различни видове 
дискриминация при упражняването на своите правомощия, и по-специално 
следните: невъзможно е да участват в заседанията на координаторите за 
комисиите (член 205 от Правилника за дейността), почти невъзможно е да бъдат 
докладчик или докладчик в сянка (пак там), невъзможно е да бъдат председател 
или заместник-председател на комисия (член 204 и разпределение по групи в 
зависимост от системата д’Онт) и е невъзможно да посочват свой представител в 
Председателския съвет с демократично гласуване (член 26);

Г. като има предвид, че освен това независимите членове на ЕП се подлагат на 
прекалено бюрократичен и педантичен административен контрол в сравнение с 
този спрямо членовете на съществуващите групи;

1. счита, че всички членове на ЕП трябва да бъдат в състояние да изпълняват 
пълноценно своята парламентарна работа;

2. отправя искане към комисията по конституционни въпроси да премахне всички 
разпоредби на Правилника за дейността, които са дискриминационни спрямо на 
независимите членове на ЕП.


