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I. Въведение

1. Известно е, че Европейският парламент от асамблея с второстепенно значение, 
каквато е  в началото, се превръща в изборен орган, считано от парламентарния мандат, 
започнал през юни-юли 1979 г.

2. В действителност, дори преди прякото му избиране, член 138, параграф 1 от 
Договора за създаването на тогавашната Европейската икономическа общност, 
предвижда членовете на Европейския парламент да се определят от отделните 
национални парламенти в съответствие с установените от всяка държава-членка 
процедури; в резултат на това членовете му разполагат с двоен мандат.

3. Всъщност, с определянето на Европейския парламент като второстепенен орган, 
същият член 138, параграф 3 от Римския договор предвижда избирането му чрез 
всеобщи преки избори по-късно, въз основа на изготвени от самата Асамблея проекти, 
„в съответствие с единна процедура във всички държави-членки“. По-късно Съветът с 
единодушие приема „необходимите разпоредби, като препоръчва на държавите-членки 
да ги възприемат в съответствие с изискванията, предвидени в техните конституции“.

4. В този смисъл, срещата на високо равнище в Париж на 9 и 10 декември 1974 г. 
постановява, че изборите следва да се провеждат „от 1978 г.“ и приканва Европейския 
парламент да представи нови предложения, тъй като проектът на конвенция, приет през 
1960 г., вече не е актуален.  През януари 1975 г. Парламентът одобрява нов проект, въз 
основа на който, след като преодоляват някои различия,  на 12 и 13 юли 1976 г. 
държавните и правителствени глави постигат споразумение.

5. Решението и Актът за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи 
преки избори са подписани в Брюксел на 20 септември 1976 г. След ратифицирането му 
от всички държави-членки, текстът влиза в сила на 1 юли 1978 г. и първите избори се 
провеждат на 7 и 10 юни 1979 г.

II. Необходимост от реформа

1. Идеята да се включи в тогавашния член 138, параграф 3 от Договора уеднаквена 
избирателна процедура изглежда остава фактически замразена от момента, в който 
Актът от 1976 г. се ограничава до въвеждане на доста общи принципи, които оставят 
широко поле за действие на различните национални нормативни уредби.

2. От друга страна, тъй като Съветът не успява да постигне споразумение по отделните 
проекти, представени от Парламента, Договорът от Амстердам въвежда възможността 
за ограничаване до приемане на „общи принципи“. Настоящата формулировка на член 
190, параграф 4 от Договора за ЕО предвижда следното: „Европейският парламент 
изготвя предложение за избиране чрез всеобщи преки избори, съгласно уеднаквена 
процедура във всички държави-членки или в съответствие с принципите, общи за 
всички държави-членки“.

3. Останалата част от въпросите Парламентът урежда в проекта, приложен към 
резолюцията за изготвяне на проект за избирателна процедура, който съдържа общи 
принципи за избирането на членове на Европейския парламент, приета на 15 юли 1998 
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г. (A4-0212/98). След този проект, Актът от 1976 г. е последно изменен с Решение 
2002/772/ЕО, Евратом на Съвета от 25 юни 2002 г. и 3 септември 2002 г.

4. Въпреки това изменение обаче (което е насочено най-вече към въвеждането на 
критерий за пропорционалност в националното избирателно законодателство и 
забраната на двоен парламентарен мандат), настоящата формулировка на Акта от 1976 
г. изглежда все още не напълно задоволителна, най-вече що се отнася до проверката на 
пълномощия и обезсилването на мандат. В този смисъл е уместно да се припомнят 
неотдавнашни случаи, които засягат много членове на Европейския парламент и които 
показаха недостатъците на някои разпоредби на Акта.

5. Член 12 от Акта предвижда: „Европейският парламент проверява пълномощията на 
членовете на Парламента. За тази цел той взема предвид резултатите, официално 
оповестени от държавите-членки, и се произнася по всеки спор, възникнал във връзка с 
разпоредбите на настоящия акт, с изключение на споровете, възникнали във връзка с 
националните разпоредби, към които той препраща“.

6. По същество, тази разпоредба не признава правомощия на Европейския парламент за 
оценяване на решения на националните органи, що се отнася до изборните резултати, 
тъй като той може само да се запознае с тях. Какво право се прилага в този случай, ако 
обявяването от страна на една държава-членка се извърши въз основа на национална 
разпоредба, която противоречи на Акта от 1976 г. и като цяло на първичното право? 
Също така, какво право се прилага, ако обявяването на един избран представител е 
резултат от административно или съдебно решение, което е довело до оспорване на 
избори и което е основано на необичайни национални разпоредби?

7. Ако твърде стриктно се придържаме към формулировката на член 12, Парламентът
като суверенна асамблея би трябвало да се откаже от своето право да определя 
собствения си състав и да приема пасивно волята на държавите-членки.

8. Един случай, при който се появява подобен проблем, е решението на пленарно 
заседание на Парламента да откаже да приеме за действителен мандата на г-н Donnici и 
да утвърди мандата на г-н Occhetto (вж. Решението на Европейския парламент от 24 
май 2007 г. (процедура 2007/2121(REG)). По този повод, отказът на г-н Occhetto от 
мандата му – който отказ би дал възможност на г-н Donnici да заеме неговото място и 
роля в Парламента – е счетен за недействителен от Парламента, противно на решението 
на компетентните национални органи, тъй като то е опорочено от политическо 
споразумение и се намира в противоречие с буквата и духа на Акта от 1976 г.1.

9. От друга страна, член 13, параграф 3 от Акта от 1976 г. предвижда: „Когато 
законодателството на държава-членка изрично установява обезсилването на мандат 
на член на Европейския парламент, мандатът му изтича в съответствие с 
разпоредбите на това законодателство. Компетентните национални органи 
уведомяват за това Европейския парламент“.

10. Също така, на Европейския парламент не се признава правомощие за оценяване на 

                                               
1 Припомня се, че въпросното решение е било оспорено от г-н Donnici (дело T-215/07) и от италианското 
правителство (C-393/07) и процедурите по него все още са висящи.
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решенията на националните органи, които могат да решат да запазят мандата на член 
на ЕП. Освен това, възниква проблемът с обявеното изтичане на мандата от една 
държава-членка въз основа на вътрешни разпоредби или административни или съдебни 
решения, които противоречат на първичното право.

11. На теория, такъв проблем би възникнал за г-н Geremek. Всъщност, законът на 
Полша от 18 октомври 2006 г. задължава лицата, които заемат държавна длъжност 
(включително полските депутати в Европейския парламент) да декларират писмено, в 
едномесечен срок, считано от влизането в сила на закона, дали са сътрудничили на 
тайната полиция през периода 1944-1990 г. След изтичането на този срок, отказът да се 
внесе тази декларация се счита за равносилен на подаване на декларация с невярно 
съдържание, което може да доведе до наказателно производство и до обявяване за 
недействителен на мандата на лицето, заемащо дадения пост. Уместно е да се отбележи 
също така, че правната уредба на Полша предвижда обезсилване на европейския 
мандат като последица от наказателна присъда, дори и лека, което е в противоречие със
съществуващия доста по-смекчен режим спрямо националните депутати. Г-н Geremek е 
отказал да внесе тази декларация, рискувайки поради тази причина да бъде осъден, след 
което да загуби парламентарния си мандат.

12. Всъщност, точно тогава Конституционният съд  на Полша издава решение, с което 
обявява закона за противоконституционен, но ако това не беше станало, Европейският 
парламент би трябвало пасивно да отчете решението на националните органи, което е в 
очевидно  противоречие на най-елементарните принципи на свобода.

13. Освен това, недостатъците на Акта стават все по-очевидни както по отношение на 
проверката на пълномощия, така и по отношение на обезсилването на мандат, тъй като 
Европейският парламент не разполага с никакви инструменти за незабавна реакция 
спрямо националните разпоредби, несъвместими с първичното право. Въз основа на 
съществуващото законодателство, единственият възможен път е да се поиска от 
Комисията да започне процедура за нарушение срещу въпросната държава-членка. 
Въпреки това, при настоящото положение това искане не е обвързващо, тъй като 
процедурата за нарушение е от изключителните (и дискреционни) правомощия на 
Комисията.

III. Позиция на докладчика

1. С оглед на изложеното по-горе, в становището си до комисията по конституционни 
въпроси, сезирана по този въпрос, вашият докладчик по становището би могъл да 
предложи на първо място изменение на членове 12 и 13 от Акта, за да може 
Европейският парламент да разгледа съответствието на решенията на националните 
органи по отношение на обявяването на избраните представители и обезсилването на 
мандати, в съответствие със съдържанието и духа на самия Акт.

2. За тази цел, могат да се набележат следните решения:

а) да се признае правото на Европейския парламент за проверка на 
правомощията на собствените му членове въз основа на обявените от 
държавите-членки резултати, като взема автономни решения по 
оспорвания в тази връзка, като за тази цел формулировката на член 12 от 
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Акта може да се измени, както следва: „Европейският парламент 
проверява пълномощията на членовете на Парламента въз основа на  
резултатите, официално оповестени от държавите-членки, и се 
произнася по всеки спор, евентуално възникнал във връзка с други 
разпоредби на настоящия акт“;

б) да даде възможност на Европейския парламент да поиска от Съда на ЕО 
да се произнася предварително по съвместимостта с правото на ЕО на 
решенията на националните органи по свързани с изборите въпроси 
(подобно на член 300, параграф 6 от Договора за ЕО относно 
международните споразумения) и в случай, че Съдът установи 
несъвместимост, да се извърши независима от националните органи 
проверка на пълномощията или да се констатира обезсилването на 
мандат;

в) да предостави на Европейския парламент правото да сезира пряко Съда 
на ЕО, независимо от инициативата на Комисията, когато става въпрос за 
защита на собствените му прерогативи, за да може да се обяви нарушение
на държавата-членка;

г) допълнително да се предвиди задължение за Комисията, в лицето на 
отговорния комисар, да изложи пред Европейския парламент причините 
за решението на колегията да не открива процедура за нарушение срещу 
държава-членка, обвинена, че нарушава прерогативите на Парламента, 
въпреки негово искане в тази връзка.

3. Вашият докладчик по становище би могъл освен това да вземе предвид идеята за 
въвеждане на някои принципи на избирателното право в точния смисъл на думата:

а) могат да се въведат една или повече трансгранични области (т.е.  такива, 
които може да са от интерес за няколко държави-членки), и по-специално
що се отнася до значението, което член 191 от Договора за ЕО отдава на 
политическите партии с европейско измерение;

б) наред с едно европейско понятие за несъвместимост (вж. член 7, 
параграф 1 от Акта), да се обмисли европейско понятие за избираемост и 
обезсилване на мандат;

в) съблюдаването на суверeнитета може да бъде потвърдено, така че редът 
на избраните представители да не може да се променя, след гласуване, 
въз основа на решения или споразумения на партии1. 

4. Очевидно е, че тъй като Европейският парламент „отсъжда“ по отношение на 
свързаните с изборите спорове, възникнали въз основа на разпоредбите на Акта от 1976 
г. (вж. член 12), колкото повече на брой достатъчно подробни разпоредби се включат в 
този акт, толкова повече Парламентът ще бъде в състояние да определя своя собствен 
състав независимо от националните органи.

                                               
1 Това се разрешава от някои  национални законодателства.
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