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Резолюция на Европейския парламент относно финансирането на политическите 

партии и политическите фондации на европейско равнище 

(2017/2733(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 10 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), 

– като взе предвид членове 11 и 12 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз, 

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането 

на европейските политически партии и на европейските политически фондации1, 

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, 

А. като има предвид, че Европейският съюз трябва да функционира въз основа на 

принципа на представителната демокрация, както се посочва в член 10, параграф 

1 от ДЕС; 

Б. като има предвид, че ДЕС съдържа разпоредби, целящи укрепване на 

демокрацията в нейното представително и свързано с участието измерение, т. е. 

представителната демокрация и демокрацията на участието/пряката демокрация, 

и че особено „политическите партии на европейско равнище допринасят за 

формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на 

гражданите на Съюза“, както се посочва в член 10, параграф 1 от Договора; 

В. като има предвид, че членове 11 и 12 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз гарантират свободата на изразяване на мнение и информация, 

както и свободата на събранията и сдруженията; 

Г. като има предвид, че всички европейски политически партии допринасят за 

изпълнението на мотото на Европейския съюз „Единство в многообразието“, 

стига да зачитат член 2 от ДЕС; 

1. отбелязва, че всички европейски политически партии и европейски политически 

фондации, финансирани съгласно Регламент № 1141/2014, допринасят за 

формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на 

гражданите на Съюза, като изпълняват мотото на Европейския съюз „Единство в 

многообразието“; 

2. отбелязва, че в членове 11 и 12 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз е посочено, че правото на свободно сдружаване на всяко равнище, например 

в областите на политическото и гражданското сдружаване, и правото на свобода 

на изразяването на мнения, което включва свободата да се отстоява собствено 

                                                 
1 ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1. 
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мнение и да се получава и разпространява информация и идеи без намеса на 

публичните власти и независимо от границите, са основни права на всеки 

гражданин на Съюза; 

3. отбелязва, че политическият съюз, определен в член 2, параграф 2 от регламента, 

който зачита ценностите, на които се основава Европейският съюз съгласно член 

2 от ДЕС, има право да подаде заявление за регистрация на устава си като 

европейска политическа партия в Европейския парламент; 

4. насърчава всички европейски политически партии и фондации да зачитат 

разпоредбите на Регламент № 1141/2014; 

5. насърчава съответните институции да зачитат основополагащия принцип на ЕС 

„Единство в многообразието“, който се прилага за всички европейски 

политически партии и фондации, които спазват ценностите, на които се основава 

Европейският съюз, както се посочва в член 2 от ДЕС и в членове 11 и 12 от 

Хартата на основните права на Европейския съюз; 

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 


