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Изменение 25
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Позоваване 7

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид членове 9 и 10, член 
14, параграф 2 и член 48, параграфи 2, 3 
и 4 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС), както и членове 22, 223 и 225 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

- като взе предвид членове 9 и 10, член 
14, параграф 2 и член 48, параграфи 2, 3 
и 4 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС), както и членове 22, 223 и 225 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) и член 3 от 
Протокол № 2 относно прилагането 
на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, 

Or. en

Изменение 26
György Schöpflin

Предложение за резолюция
Позоваване 8 a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид предложението на 
Комисията (COM(2006) 791) за 
изменение на Директива 93/109/ЕО на 
Съвета от 6 декември 1993 година за 
определяне на условията и реда за 
упражняване на правото да избират и 
да бъдат избирани в избори за 
Европейски парламент от граждани 
на Съюза, пребиваващи в държава-
членка, на която не са граждани,

Or. en
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Изменение 27
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение A a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Aa. в съответствие с член 10, 
параграф 2 от ДЕС в рамките на 
Съюза гражданите се представляват 
пряко в Европейския парламент,

Or. en

Изменение 28
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. Парламентът се избира пряко веднъж 
на всеки пет години от 1979 г. насам и 
за това време правомощията и 
влиянието му са се увеличили, най-вече 
в резултат от влизането в сила на 
Договора от Лисабон,

Г. Парламентът се избира пряко веднъж 
на всеки пет години от 1979 г. насам и 
за това време правомощията и 
влиянието му са се увеличили,

Or. de

Изменение 29
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е. понятието „гражданство на 
Европейския съюз“, официално 
получило конституционен статут в 
Договора от Маастрихт от 1993 г., 
включващо, при определени условия, 

Е. понятието „гражданство на 
Европейския съюз“, официално 
получило конституционен статут в 
Договора от Маастрихт от 1993 г., 
включващо, при определени условия, 
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правото на участие в избори за ЕП и 
общински избори в държави-членки, 
различни от собствената страна, както и 
Хартата на основните права, която 
понастоящем има задължителна правна 
сила съгласно Договора от Лисабон, 
засили това право и други граждански
права,

правото на участие в избори за ЕП и 
общински избори в държави-членки, 
различни от собствената страна, както и 
Хартата на основните права, която 
понастоящем има задължителна правна 
сила съгласно Договора от Лисабон, 
засили това право и свързаните с него
права,

Or. en

Изменение 30
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж. общественото признание за 
демократичната функция на 
Парламента продължава да е слабо, 
политическите партии на европейско 
равнище все още са в начален етап от 
развитието си, изборните кампании 
все още са повече национални, 
отколкото европейски, а медиите не 
отразяват редовно дейността на 
Парламента,

заличава се

Or. en

Изменение 31
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение З

Предложение за резолюция Изменение

З. общата избирателна активност при 
изборите за ЕП непрекъснато пада − от 
63% през 1979 г. до 43% през 2009 г.,

З. общата избирателна активност при 
изборите за ЕП непрекъснато пада − от 
63% през 1979 г. до 43% през 2009 г.;
новите разпоредби на Договора от 
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Лисабон задължават Европейския 
парламент и всички други 
институции да насърчават 
народното участие в демократичния 
процес на ЕС,

Or. en

Изменение 32
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. съществуват множество различия 
в системите, използвани от 
държавите-членки за провеждане на 
избори за ЕП, по-специално по 
отношение на организацията на 
избирателните райони и 
преференциалното гласуване, но също 
така и по отношение на мерките, 
насочени към увеличаване на 
представителството на жените и 
етническите малцинства,

заличава се

Or. en

Изменение 33
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. съществуват множество различия в 
системите, използвани от държавите-
членки за провеждане на избори за ЕП, 
по-специално по отношение на 
организацията на избирателните райони 
и преференциалното гласуване, но също 

И. съществуват множество различия в 
системите, използвани от държавите-
членки за провеждане на избори за ЕП, 
по-специално по отношение на 
организацията на избирателните райони 
и преференциалното гласуване, но също 
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така и по отношение на мерките, 
насочени към увеличаване на 
представителството на жените и 
етническите малцинства,

така и по отношение на мерките, 
насочени към увеличаване на 
представителството на жените и 
малцинствата,

Or. en

Изменение 34
György Schöpflin

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. европейските граждани, пребиваващи 
в държави-членки, различни от тяхната 
страна, които гласуват на избори за 
Европейски парламент, са малко на 
брой, а броят на лицата, които се 
кандидатират, е пренебрежимо малък; 
по отношение на избирателното право 
изискванията за постоянно пребиваване 
варират в отделните страни, също както 
варира и срокът, след изтичането на 
който гражданите на една държава-
членка, пребиваващи в друга страна от 
ЕС, се лишават от правото да гласуват в 
своята страна на произход,

Й. европейските граждани, пребиваващи 
в държави-членки, различни от тяхната 
страна, които гласуват на избори за 
Европейски парламент, са малко на 
брой, а броят на лицата, които се 
кандидатират, е пренебрежимо малък; 
по отношение на избирателното право 
изискванията за постоянно пребиваване 
варират в отделните страни, също както 
варира и срокът, след изтичането на 
който гражданите на една държава-
членка, пребиваващи в друга страна от 
ЕС, се лишават от правото да гласуват в 
своята страна на произход; освен това 
обменът на информация между 
държавите-членки относно 
гражданите на други държави-членки, 
включени в избирателни списъци или 
кандидатирали се за избори, не е 
ефикасен,

Or. en

Изменение 35
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение К
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Предложение за резолюция Изменение

К. според съдебната практика на 
Съда на Европейските общности
държавите-членки разполагат със 
значителна свобода при решаването 
на въпроса, кой може да гласува в 
избори за Европейски парламент, но 
те въпреки това са задължени да 
спазват общите принципи на правото на 
ЕС и не могат да третират по различен 
начин различните категории граждани 
на ЕС, които са поставени при едни и 
същи условия1, освен това макар всяка 
държава да определя собствените си 
условия за придобиване и загуба на 
гражданство, тя трябва същевременно 
да се съобрази със статута на 
гражданство на Съюза2,

К. според новите разпоредби на 
Договора от Лисабон и особено на 
член 10 от ДЕС държавите-членки
трябва да спазват общите принципи на 
правото на ЕС и не могат да третират по 
различен начин различните категории 
граждани на ЕС, които са поставени при 
едни и същи условия1, освен това макар 
всяка държава да определя собствените 
си условия за придобиване и загуба на 
гражданство, тя трябва същевременно 
да се съобрази със статута на 
гражданство на Съюза2,

Or. en

Изменение 36
György Schöpflin

Предложение за резолюция
Съображение Л

Предложение за резолюция Изменение

Л. Съветът забавя настоящите 
предложения на Комисията за 
улесняване участието в изборите на 
граждани на ЕС, пребиваващи в 
държава-членка, различна от тяхната 
страна3,

Л. Съветът забавя настоящите 
предложения на Комисията за 
улесняване участието в изборите на 
граждани на ЕС, пребиваващи в 
държава-членка, различна от тяхната 
страна1, и за премахване на системите 

                                               
1 Дело C-145/04 Испания срещу Обединеното кралство [2006] ECR I-7917 (по отношение на Гибралтар) и 
Дело C-300/04 Eman и Sevinger срещу College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] ECR I-
8055 (по отношение на Аруба).
2 Дело C-135/08 Rottmann срещу Freistaat Bayern: решение от 2 март 2010 г. (ОВ C 113, 1.5.2010 г., стр. 4).
3 Вж. Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за 
упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани 
на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34) и 
законодателната резолюция на Парламента от 26 септември 2007 г. относно предложението за директива 
на Съвета за изменение на Директива 93/109/ЕО за определяне на условията и реда за упражняване на 
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за обмен на информация като едно от 
настоящите средства, 
възпрепятстващи хората да гласуват 
или да се кандидатират в повече от 
една държави-членки в едни и същи 
избори,

Or. en

Изменение 37
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение М

Предложение за резолюция Изменение

М. в 27-те държави-членки 
минималната възраст за 
кандидатиране понастоящем варира 
между 18 и 25 години, а за право на 
гласуване − между 16 и 18 години; 
важно е младите хора да се 
насърчават да участват в изборите,

заличава се

Or. en

Изменение 38
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Съображение М

Предложение за резолюция Изменение

М. в 27-те държави-членки 
минималната възраст за кандидатиране 
понастоящем варира между 18 и 25 
години, а за право на гласуване − между 
16 и 18 години; важно е младите хора да 
се насърчават да участват в изборите,

(Не се отнася за българския текст.)

                                                                                                                                                  
правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, 
пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани (OВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 193).
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Or. de

Изменение 39
Rainer Wieland

Предложение за резолюция
Съображение М

Предложение за резолюция Изменение

М. в 27-те държави-членки 
минималната възраст за кандидатиране 
понастоящем варира между 18 и 25 
години, а за право на гласуване − между 
16 и 18 години; важно е младите хора да 
се насърчават да участват в изборите,

(Не се отнася за българския текст.)

Or. de

Изменение 40
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo

Предложение за резолюция
Съображение Н

Предложение за резолюция Изменение

Н. понастоящем 35% от членовете на 
ЕП са жени; следва да се предприемат 
мерки за допълнително намаляване на
неравновесието между половете в 
Парламента, и по-специално в някои 
държави-членки,

Н. понастоящем 35% от членовете на 
ЕП са жени; следва да се положат 
усилия за допълнително намаляване на 
неравновесието между половете в 
Парламента, и по-специално в някои 
държави-членки,

Or. en

Изменение 41
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Съображение Н
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Предложение за резолюция Изменение

Н. понастоящем 35% от членовете на 
ЕП са жени; следва да се предприемат 
мерки за допълнително намаляване на 
неравновесието между половете в 
Парламента, и по-специално в някои 
държави-членки,

Н. понастоящем 35% от членовете на 
ЕП са жени и броят им показва 
тенденцията към нарастване, която 
следва да се приветства,

Or. de

Изменение 42
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Съображение О

Предложение за резолюция Изменение

О. остават още много въпроси във 
връзка с изборите за Европейски 
парламент, които биха могли да бъдат 
преразгледани, включително въпроса
за праговете, използването на 
електронно гласуване, проверката на 
пълномощията на членовете на ЕП и
попълването на незаетите места,

О. остават още много други въпроси, 
които могат да бъдат дискутирани и
преразгледани в бъдеще, като 
например въпросът за проверката на 
пълномощията на членовете на ЕП или
попълването на незаетите места,

Or. de

Изменение 43
Ashley Fox

Предложение за резолюция
Съображение О

Предложение за резолюция Изменение

О. остават още много въпроси във 
връзка с изборите за Европейски 
парламент, които биха могли да бъдат 
преразгледани, включително въпроса за 
праговете, използването на 

О. остават още много въпроси във 
връзка с изборите за Европейски 
парламент, които биха могли да бъдат 
преразгледани, включително въпроса за 
праговете, проверката на пълномощията 
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електронно гласуване, проверката на 
пълномощията на членовете на ЕП и 
попълването на незаетите места,

на членовете на ЕП и попълването на 
незаетите места,

Or. en

Изменение 44
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение П

Предложение за резолюция Изменение

П. Парламентът настойчиво призова
Съвета да изтегли датата на 
изборите по-рано, така че те да се 
провеждат през месец май, за да 
може ЕП по-добре да се организира, с 
цел да се ускори изборът на нов 
председател на Комисията и да се 
избегне началото на летните 
отпуски в множество държави-
членки1,

П. с оглед на принципите на ДЕС, 
Европейският парламент определя с 
участието на Съвета датата на 
европейските избори,

Or. en

Изменение 45
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение Р

Предложение за резолюция Изменение

Р. трябва да се извършва редовно 
преразпределяне между държавите-
членки на местата в ЕП, за да се 
отрази демографската промяна в броя 
на постоянно пребиваващите 
граждани на страните и строго да се 

Р. с оглед на принципите на ДЕС 
Европейският парламент трябва да 
бъде включен във вземането на 
решението за собствения му състав,

                                               
1 Предложение за резолюция на Парламента от 1 декември 2005 г. за основни насоки за одобрение на 
Комисията, ОВ C 285, 22.11.2006, стр. 137.
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съблюдава принципа на регресивна 
пропорционалност; съществува 
възможност за постигане на 
споразумение за използването на 
неполитическа математическа 
формула, която да отчита критерия, 
заложен в Договорите и посочен в 
Акта1,

Or. en

Изменение 46
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Съображение Р

Предложение за резолюция Изменение

Р. трябва да се извършва редовно 
преразпределяне между държавите-
членки на местата в ЕП, за да се отрази 
демографската промяна в броя на 
постоянно пребиваващите граждани 
на страните и строго да се съблюдава 
принципа на регресивна 
пропорционалност; съществува 
възможност за постигане на 
споразумение за използването на
неполитическа математическа 
формула, която да отчита критерия, 
заложен в Договорите и посочен в
Акта2,

Р. разпределението на местата в ЕП
между държавите-членки трябва да 
съответства на правилата и на 
принципа на регресивната 
пропорционалност; то следва да бъде 
приспособявано редовно, за да се 
отрази демографската промяна сред 
електората на държавите;
съществува възможност за постигане на 
споразумение за използването на 
математическа формула, която да 
отчита критерия, заложен в Договорите 
и посочен в Акта1,

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Декларация №5, приложена към Заключителния акт на Междуправителствената конференция за 
Договора от Лисабон.
2 Декларация №5, приложена към Заключителния акт на Междуправителствената конференция за 
Договора от Лисабон.
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Изменение 47
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou, Alain Lamassoure, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Съображение Р

Предложение за резолюция Изменение

Р. трябва да се извършва редовно 
преразпределяне между държавите-
членки на местата в ЕП, за да се отрази 
демографската промяна в броя на 
постоянно пребиваващите граждани на 
страните и строго да се съблюдава 
принципа на регресивна 
пропорционалност; съществува 
възможност за постигане на 
споразумение за използването на 
неполитическа математическа 
формула, която да отчита критерия, 
заложен в Договорите и посочен в 
Акта1«,

Р. трябва да се извършва редовно 
преразпределяне между държавите-
членки на местата в ЕП, за да се отрази 
демографската промяна в броя на 
постоянно пребиваващите граждани на 
страните и строго да се съблюдава 
принципа на регресивна 
пропорционалност; 

Or. en

Изменение 48
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Carl Haglund, Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Съображение Р

Предложение за резолюция Изменение

Р. трябва да се извършва редовно 
преразпределяне между държавите-
членки на местата в ЕП, за да се отрази 
демографската промяна в броя на 
постоянно пребиваващите граждани на 
страните и строго да се съблюдава 
принципа на регресивна 
пропорционалност; съществува 

Р. трябва да се извършва редовно 
преразпределяне между държавите-
членки на местата в ЕП, за да се отрази 
демографската промяна в броя на 
постоянно пребиваващите граждани на 
страните и строго да се съблюдава 
принципа на регресивна 
пропорционалност,

                                               
1 Декларация №5, приложена към Заключителния акт на Междуправителствената конференция за 
Договора от Лисабон.
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възможност за постигане на 
споразумение за използването на 
неполитическа математическа 
формула, която да отчита критерия, 
заложен в Договорите и посочен в 
Акта1,

Or. en

Изменение 49
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Съображение Р a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ра. в допълнение към принципа на 
регресивна пропорционалност 
разпределението на местата следва 
също така да бъде ръководено от 
следните принципи, приети от 
Парламента в неговата резолюция от 
11 октомври 2007 г.: принципа на 
ефикасността, като бъде определен 
таван на броя на членовете на ЕП на 
равнище, което все още да е 
съвместимо с ролята на 
законодателно събрание; принципа на 
плурализма, който да гарантира 
представителството на главните 
съставни елементи на спектъра на 
политическото мнение във всяка 
държава-членка – по-конкретно на 
мнозинството и опозицията; и 
принципа на солидарността, като 
държавите с по-многобройно 
население се съгласят да бъдат по-
слабо представени, за да се позволи на 
държавите с по-малобройно 
население да бъдат представени по-
добре,

                                                                                                                                                  
1 Декларация №5, приложена към Заключителния акт на Междуправителствената конференция за 
Договора от Лисабон.
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Or. de

Изменение 50
Sari Essayah, Carl Haglund

Предложение за резолюция
Съображение С

Предложение за резолюция Изменение

С. Парламентът не разполага с 
автономна система за регулиране на 
правните привилегии и имунитети на 
своите членове; на предишен етап 
Съветът се беше съгласил да разгледа 
искането на Парламента за 
преразглеждане на Протокола за 
привилегиите и имунитетите от
1965 г. след влизането в сила на 
Устава на членовете на ЕП1,

заличава се

Or. en

Изменение 51
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение С

Предложение за резолюция Изменение

С. Парламентът не разполага с 
автономна система за регулиране на 
правните привилегии и имунитети на 
своите членове; на предишен етап 
Съветът се беше съгласил да разгледа 
искането на Парламента за 
преразглеждане на Протокола за 
привилегиите и имунитетите от 
1965 г. след влизането в сила на 
Устава на членовете на ЕП2,

С. Парламентът не разполага с 
автономна система за регулиране на 
правните привилегии и имунитети на 
своите членове, 

                                               
1 Декларация от 3 юни 2005 г. от срещата на представители на държавите-членки в Съвета.
2 Декларация от 3 юни 2005 г. от срещата на представители на държавите-членки в Съвета.
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Or. en

Изменение 52
Rainer Wieland

Предложение за резолюция
Съображение У

Предложение за резолюция Изменение

У. изборната процедура на Европейския 
парламент трябва да запази практиката 
на свободни и честни избори, с тайно 
гласуване, да осигурява пълна 
пропорционалност на 
представителството и да бъде устойчива 
и разбираема,

У. изборната процедура на Европейския 
парламент трябва, така, както това е 
в случая на номинирането на 
кандидати от партиите на 
национално равнище, да запази 
практиката на свободни и честни 
избори, с тайно гласуване, да осигурява 
пълна пропорционалност на 
представителството и да бъде устойчива 
и разбираема,

Or. de

Изменение 53
Sari Essayah, Carl Haglund

Предложение за резолюция
Съображение Ц

Предложение за резолюция Изменение

Ц. в миналото Парламентът е искал 
проучване на възможността за избор 
на някои членове на ЕП от 
транснационални листи, като е 
считал, че това ще придаде 
европейско измерение на 
избирателната кампания, по-
специално като се гарантира, че 
европейските политически партии 
ще играят важна роля в процеса1,

заличава се

                                               
1 Както това беше посочено неотдавна в горепосочената резолюция на ЕП от 11 октомври 2007 г. 
(докладът Lamassoure-Severin).
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Or. en

Изменение 54
Alain Lamassoure

Предложение за резолюция
Съображение Ц

Предложение за резолюция Изменение

Ц. в миналото Парламентът е искал 
проучване на възможността за избор 
на някои членове на ЕП от 
транснационални листи, като е 
считал, че това ще придаде 
европейско измерение на 
избирателната кампания, по-
специално като се гарантира, че 
европейските политически партии 
ще играят важна роля в процеса1,

заличава се

Or. en

Изменение 55
Ashley Fox

Предложение за резолюция
Съображение Ц

Предложение за резолюция Изменение

Ц. в миналото Парламентът е искал 
проучване на възможността за избор 
на някои членове на ЕП от 
транснационални листи, като е 
считал, че това ще придаде 
европейско измерение на 
избирателната кампания, по-
специално като се гарантира, че 
европейските политически партии 
ще играят важна роля в процеса2,

заличава се

                                               
1 Както това беше посочено неотдавна в горепосочената резолюция на ЕП от 11 октомври 2007 г. 
(докладът Lamassoure-Severin).
2 Както това беше посочено неотдавна в горепосочената резолюция на ЕП от 11 октомври 2007 г. 
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Or. en

Изменение 56
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Съображение Ц

Предложение за резолюция Изменение

Ц. в миналото Парламентът е искал 
проучване на възможността за избор на 
някои членове на ЕП от 
транснационални листи, като е считал, 
че това ще придаде европейско 
измерение на избирателната кампания, 
по-специално като се гарантира, че 
европейските политически партии ще 
играят важна роля в процеса1,

Ц. в миналото Парламентът е искал 
проучване на възможността за избор на 
някои членове на ЕП от 
транснационални листи, като е считал, 
че това би могло да придаде европейско 
измерение на избирателната кампания, 
по-специално като се гарантира, че 
европейските политически партии ще 
играят важна роля в процеса2,

Or. de

Изменение 57
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Съображение Ц a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ца. в случай че бъдат въведени 
транснационални листи, 
равенството при изборите трябва да 
бъде запазено като върховен принцип;
следователно статутът на 
членовете на Парламента следва да 
остане незасегнат от начина на избор 
– чрез транснационални или 
национални листи,

                                                                                                                                                  
(докладът Lamassoure-Severin).
1 Както това беше посочено неотдавна в горепосочената резолюция на ЕП от 11 октомври 2007 г. 
(докладът Lamassoure-Severin).
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Изменение 58
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Съображение Ц б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Цб. Въвеждането на 
транснцаионални листи не следва да 
води до по-нататъшно увеличаване на 
Парламента; с предстоящото 
прилагане на разпределението на 
местата съгласно Договора от 
Лисабон броят на местата вече се 
увеличава с 15; едно по-нататъшно 
увеличаване на броя не би било 
съвместимо нито с посочения по-горе 
принцип на ефикасност, нито с 
напрежението в областта на 
публичните финанси в ЕС и неговите 
държави-членки,

Or. de

Изменение 59
Marietta Giannakou

Предложение за резолюция
Съображение Ч

Предложение за резолюция Изменение

Ч. ДЕС предвижда, че "политическите 
партии на европейско равнище 
допринасят за формирането на 
европейско политическо съзнание и за 
изразяване на волята на гражданите на 
Съюза"1,

Ч. ДЕС предвижда, че "политическите 
партии на европейско равнище 
допринасят за формирането на 
европейско политическо съзнание и за 
изразяване на волята на гражданите на 
Съюза"2, и за тази цел европейските 
политически партии са в състояние 
да изискват единен европейски 

                                               
1 Член 10, параграф 4 от ДЕС.
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статут,

Or. en

Изменение 60
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение Ш

Предложение за резолюция Изменение

Ш. Договорът от Лисабон промени 
съответната формулировка относно 
състава на Парламента от 
"представители на народите на 
обединените в Общността 
държави"1 на "представители на 
гражданите на Съюза"2,

заличава се

Or. en

Изменение 61
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Съображение Щ

Предложение за резолюция Изменение

Щ. Въпреки сегашното добавяне на 18 
членове на ЕП в съответствие с 
разпоредбите на Договора от 
Лисабон, съставът на Парламента 
няма да е в съответствие с принципа 
на регресивна пропорционалност3,

заличава се

Or. en

                                               
1 Член 189 от Договора за създаването на Европейската общност.
2 Член 14, параграф 2 от ДЕС.
3 Параграф 6 от гореспоменатата резолюция на ЕП от 6 май 2010 г.
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Изменение 62
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. решава да реформира своята 
избирателна процедура своевременно 
преди изборите за Европейски 
парламент през 2014 г., с цел да засили 
легитимността и ефикасността на 
Парламента чрез укрепване на 
европейското демократично измерение 
и чрез предвиждане на по-честно 
разпределение на местата между 
държавите в съответствие с Договорите;

1. решава да реформира своята 
избирателна процедура своевременно 
преди изборите за Европейски 
парламент през 2014 г., с цел да засили 
легитимността и ефикасността на 
Парламента чрез укрепване на 
европейското демократично измерение 
и чрез предвиждане на по-честно 
разпределение на местата между 
държавите в съответствие с Договорите, 
като същевременно се запази 
действащата във всички държави-
членки система на пропорционално 
представителство;

Or. de

Изменение 63
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. решава да реформира своята 
избирателна процедура своевременно 
преди изборите за Европейски 
парламент през 2014 г., с цел да засили 
легитимността и ефикасността на 
Парламента чрез укрепване на 
европейското демократично измерение 
и чрез предвиждане на по-честно
разпределение на местата между 
държавите в съответствие с Договорите;

1. решава да реформира своята 
избирателна процедура своевременно 
преди изборите за Европейски 
парламент през 2014 г., с цел да засили 
легитимността и ефикасността на 
Парламента, с оглед на разпоредбите 
на член 10 от ДЕС, чрез укрепване на 
европейското демократично измерение 
и чрез предвиждане на по-честно 
разпределение на местата между 
държавите в съответствие с Договорите;

Or. en
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Изменение 64
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 1 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1а. настоятелно призовава 
държавите-членки и европейските и 
националните политически партии в 
този контекст да се ангажират в 
широк обществен диалог за едно по-
единно и прозрачно избирателно 
право в цяла Европа, което да 
насърчава по-активно участие в 
изборите, като при това се 
споразумеят за начините и сроковете 
на премахване на съществуващите 
национални прагове при изборите за 
Европейски парламент, за 
хармонизирането на активното и 
пасивното избирателно право за 
Европейския парламент, както и за 
отделяне на това право от 
националното гражданство и 
гражданството на ЕС, и за приемане 
на единен метод за разпределение на 
местата, който да изключва в най-
голяма възможна степен 
изкривяванията при разпределението 
на местата;

Or. de

Изменение 65
Sari Essayah, Carl Haglund

Предложение за резолюция
Параграф 2
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Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се 
избират 25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски 
съюз; транснационалните листи ще 
включват кандидати от поне една 
трета от страните, с балансирано 
представителство на мъжете и 
жените; всеки избирател ще има 
право на един глас за 
общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната 
листа: гласуването за общ 
избирателен район на ЕС ще се 
провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете 
ще се дават или за партийна листа 
или за независими кандидати от тази 
листа); а местата ще се разпределят 
по метода Sainte-Laguë1; освен това 
предлага на европейско равнище да се 
създаде избирателен орган, който да 
контролира провеждането на 
изборите за общоевропейската листа 
и да проверява резултатите от тях;

заличава се

Or. en

Изменение 66
Ashley Fox

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се 
избират 25-ма членове на ЕП от общ 

заличава се

                                               
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
метода D'Hondt
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избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски 
съюз; транснационалните листи ще 
включват кандидати от поне една 
трета от страните, с балансирано 
представителство на мъжете и 
жените; всеки избирател ще има 
право на един глас за 
общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната 
листа: гласуването за общ 
избирателен район на ЕС ще се 
провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете 
ще се дават или за партийна листа 
или за независими кандидати от тази 
листа); а местата ще се разпределят 
по метода Sainte-Laguë1; освен това 
предлага на европейско равнище да се 
създаде избирателен орган, който да 
контролира провеждането на 
изборите за общоевропейската листа 
и да проверява резултатите от тях;

Or. en

Изменение 67
Alain Lamassoure

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се 
избират 25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски 
съюз; транснационалните листи ще 
включват кандидати от поне една 
трета от страните, с балансирано 

заличава се

                                                                                                                                                  
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
метода D'Hondt
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представителство на мъжете и 
жените; всеки избирател ще има 
право на един глас за 
общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната 
листа: гласуването за общ 
избирателен район на ЕС ще се 
провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете 
ще се дават или за партийна листа 
или за независими кандидати от тази 
листа); а местата ще се разпределят 
по метода Sainte-Laguë1; освен това 
предлага на европейско равнище да се 
създаде избирателен орган, който да 
контролира провеждането на 
изборите за общоевропейската листа 
и да проверява резултатите от тях;

Or. en

Изменение 68
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се 
избират 25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски 
съюз; транснационалните листи ще 
включват кандидати от поне една 
трета от страните, с балансирано 
представителство на мъжете и 
жените; всеки избирател ще има 
право на един глас за 
общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 

заличава се

                                                                                                                                                  
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
метода D'Hondt
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националната или регионалната 
листа: гласуването за общ 
избирателен район на ЕС ще се 
провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете 
ще се дават или за партийна листа 
или за независими кандидати от тази 
листа); а местата ще се разпределят 
по метода Sainte-Laguë1; освен това 
предлага на европейско равнище да се 
създаде избирателен орган, който да 
контролира провеждането на 
изборите за общоевропейската листа 
и да проверява резултатите от тях;

Or. de

Изменение 69
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се 
избират 25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз;
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано 
представителство на мъжете и жените; 
всеки избирател ще има право на един 
глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа: 
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете 

2. предлага определен брой членове, 
съответстващ най-малко на една 
десета от максимално допустимия 
брой членове на ЕП да се избират от 
общ избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз; 
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано 
представителство на мъжете и жените; 
всеки избирател ще има право на един 
глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа: 
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие 

                                                                                                                                                  
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
метода D'Hondt.
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ще се дават или за партийна листа 
или за независими кандидати от тази 
листа); а местата ще се разпределят по 
метода Sainte-Laguë1; освен това 
предлага на европейско равнище да се 
създаде избирателен орган, който да 
контролира провеждането на изборите 
за общоевропейската листа и да 
проверява резултатите от тях;

със системата на затворени листи, а 
местата ще се разпределят по метода 
Sainte-Laguë4; освен това предлага на 
европейско равнище да се създаде 
избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за 
общоевропейската листа и да проверява 
резултатите от тях;

Or. de

Изменение 70
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се избират 
25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз;
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано
представителство на мъжете и
жените; всеки избирател ще има право 
на един глас за общоевропейската листа, 
в допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа:
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие с
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете 
ще се дават или за партийна листа 
или за независими кандидати от тази 
листа); а местата ще се разпределят по 
метода Sainte-Laguë2; освен това 

2. предлага допълнително да се избират 
25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз;
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните и могат да гарантират 
адекватно представителство на двата 
пола; всеки избирател ще има право на 
един глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа:
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие с
пропорционалната система със 
закрити листи; а местата ще се 
разпределят по метода D'Hondt1; освен 
това предлага на европейско равнище да 
се създаде избирателен орган, който да 
контролира провеждането на изборите 

                                                                                                                                                  
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
метода D'Hondt.
2 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
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предлага на европейско равнище да се 
създаде избирателен орган, който да 
контролира провеждането на изборите 
за общоевропейската листа и да 
проверява резултатите от тях;

за общоевропейската листа и да 
проверява резултатите от тях;

Or. en

Изменение 71
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се избират 
25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз;
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано 
представителство на мъжете и жените;
всеки избирател ще има право на един 
глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа: 
гласуването за общ избирателен 
район на ЕС ще се провежда в 
съответствие с преференциалната 
система на полуоткрити листи 
(като гласовете ще се дават или за 
партийна листа или за независими 
кандидати от тази листа); а местата 
ще се разпределят по метода Sainte-
Laguë1; освен това предлага на 
европейско равнище да се създаде 
избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за 
общоевропейската листа и да проверява 

2. предлага допълнително да се избират 
25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз;
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано 
представителство на мъжете и жените;
всеки избирател ще има право на един 
глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа; а 
местата ще се разпределят по метода
Sainte-Laguë1; освен това предлага на 
европейско равнище да се създаде 
избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за 
общоевропейската листа и да проверява 
резултатите от тях;

                                                                                                                                                  
метода D'Hondt
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
метода D'Hondt
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резултатите от тях;

Or. en

Изменение 72
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се 
избират 25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз; 
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано 
представителство на мъжете и жените; 
всеки избирател ще има право на един 
глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа: 
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете ще 
се дават или за партийна листа или за 
независими кандидати от тази листа); а 
местата ще се разпределят по метода 
Sainte-Laguë1; освен това предлага на 
европейско равнище да се създаде 
избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за 
общоевропейската листа и да проверява 
резултатите от тях;

2. предлага 25-ма от общо 751 членове 
на ЕП да се избират от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз; 
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано 
представителство на мъжете и жените; 
кандидатите ще се избират в 
съответствие с демократичните 
принципи; всеки избирател ще има 
право на един глас за общоевропейската 
листа, в допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа: 
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете ще 
се дават или за партийна листа или за 
независими кандидати от тази листа); а 
местата ще се разпределят по метода 
Sainte-Laguë5; освен това предлага на 
европейско равнище да се създаде 
избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за 
общоевропейската листа и да проверява 
резултатите от тях;

Or. de

                                               
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
метода D'Hondt.
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Изменение 73
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се избират 
25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз; 
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано 
представителство на мъжете и жените; 
всеки избирател ще има право на един 
глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа: 
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете ще 
се дават или за партийна листа или за 
независими кандидати от тази листа); а 
местата ще се разпределят по метода 
Sainte-Laguë1; освен това предлага на 
европейско равнище да се създаде 
избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за 
общоевропейската листа и да проверява 
резултатите от тях;

2. предлага допълнително да се избират 
25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз; 
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано 
представителство на мъжете и жените; 
всеки избирател ще има право на един 
глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа: 
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете ще 
се дават или за партийна листа или за 
независими кандидати от тази листа); а 
местата ще се разпределят без 
минимален праг по метода Sainte-
Laguë6; освен това предлага на 
европейско равнище да се създаде 
избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за 
общоевропейската листа и да проверява 
резултатите от тях; 

Or. de

                                               
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
метода D'Hondt.
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Изменение 74
Sandrine Bélier

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. предлага допълнително да се избират 
25-ма членове на ЕП от общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Европейски съюз;
транснационалните листи ще включват 
кандидати от поне една трета от 
страните, с балансирано 
представителство на мъжете и жените;
всеки избирател ще има право на един 
глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа:
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете ще 
се дават или за партийна листа или за 
независими кандидати от тази листа); а 
местата ще се разпределят по метода 
Sainte-Laguë1; освен това предлага на 
европейско равнище да се създаде 
избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за 
общоевропейската листа и да проверява 
резултатите от тях;

2. предлага допълнително да се избират 
27 членове на ЕП от общ избирателен 
район, обхващащ територията на целия 
Европейски съюз; транснационалните 
листи ще включват кандидати от всички 
страни, с балансирано 
представителство на мъже и жени;  
всеки избирател ще има право на един 
глас за общоевропейската листа, в 
допълнение към своя глас за 
националната или регионалната листа:
гласуването за общ избирателен район 
на ЕС ще се провежда в съответствие с 
преференциалната система на 
полуоткрити листи (като гласовете ще 
се дават или за партийна листа или за 
независими кандидати от тази листа); а 
местата ще се разпределят по метода 
Sainte-Laguë1; освен това предлага на 
европейско равнище да се създаде 
избирателен орган, който да контролира 
провеждането на изборите за 
общоевропейската листа и да проверява 
резултатите от тях;

Or. fr

Изменение 75
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Параграф 3

                                               
1 Методът Sainte-Laguë използва делители от 1, 3, 5, 7 и т.н и беше използван през 2009 г. за изборите за 
Европейски парламент в Германия, Латвия и Швеция. Той дава малко по-пропорционални резултати от 
метода D'Hondt=
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Предложение за резолюция Изменение

3. предлага преди всяко провеждане на 
избори да се извършва 
преразпределение на 751 места, въз 
основа на общото постоянно 
пребиваващо население, ако това е 
обективно обосновано с данни на 
Евростат, преразпределението ще се 
извършва в съответствие с 
математическа формула при спазване 
на критериите, определени в 
Договорите, и ще бъде обявявано най-
малко 12 месеца преди края на 
мандата;

3. предлага решението за състава на 
Европейския парламент да се приеме 
от Европейския парламент,
действащ с мнозинство от своите 
членове, и Европейския съвет, 
действащ с консенсус;

Or. en

Изменение 76
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou, Alain Lamassoure, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. предлага преди всяко провеждане на 
избори да се извършва 
преразпределение на 751 места, въз 
основа на общото постоянно 
пребиваващо население, ако това е 
обективно обосновано с данни на 
Евростат, преразпределението ще се 
извършва в съответствие с 
математическа формула при спазване 
на критериите, определени в 
Договорите, и ще бъде обявявано най-
малко 12 месеца преди края на мандата;

3. предлага преди всяко провеждане на 
избори да се извършва 
преразпределение на 751 места, въз 
основа на общото постоянно 
пребиваващо население, ако това е 
обективно обосновано с данни на 
Евростат, преразпределението се 
обявява най-малко 12 месеца преди края 
на мандата;

Or. en
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Изменение 77
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. предлага преди всяко провеждане на 
избори да се извършва 
преразпределение на 751 места, въз 
основа на общото постоянно 
пребиваващо население, ако това е 
обективно обосновано с данни на 
Евростат, преразпределението ще се 
извършва в съответствие с 
математическа формула при спазване на 
критериите, определени в Договорите, и 
ще бъде обявявано най-малко 12 месеца 
преди края на мандата;

3. предлага преди всяко провеждане на 
избори да се извършва 
преразпределение на 751 места, въз 
основа на общия брой на 
гласоподавателите, ако това е 
обективно обосновано с данни на 
Евростат; застъпва се за това, както 
преразпределението на местата, 
произтичащо от промените в броя на 
населението, така и необходимата 
реформа в разпределението на 
местата поради въвеждането на 
транснационални листи, да се 
извършват в съответствие с 
математическа формула при спазване на 
критериите, определени в Договорите; 
отбелязва, че преразпределението на 
местата, изчислено с помощта на 
тази формула може да се въвежда и 
постепенно; подчертава, че при 
преразпределението на местата в 
никакъв случай не трябва да се стига 
до по-голямо отклонение от 
регресивно пропорционалното 
разпределение, изчислено преди това; 
счита, че преразпределението на 
местата следва да бъде обявявано най-
малко 12 месеца преди края на мандата;

Or. de

Изменение 78
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Carl Haglund, Frédérique Ries

Предложение за резолюция
Параграф 3
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Предложение за резолюция Изменение

3. предлага преди всяко провеждане на 
избори да се извършва 
преразпределение на 751 места, въз 
основа на общото постоянно 
пребиваващо население, ако това е 
обективно обосновано с данни на 
Евростат, преразпределението ще се 
извършва в съответствие с 
математическа формула при спазване 
на критериите, определени в 
Договорите, и ще бъде обявявано най-
малко 12 месеца преди края на 
мандата;

3. предлага преди всяко провеждане на 
избори да се извършва 
преразпределение на 751 места, въз 
основа на общото постоянно 
пребиваващо население, ако това е 
обективно обосновано с данни на 
Евростат, преразпределението се 
извършва на принципа на регресивна 
пропорционалност, в съответствие с 
разпоредбите на Договора от 
Лисабон, който ще послужи за 
параметър при оценката на 
съответствието на решението, 
което компетентните институции 
вземат за определянето на състава на 
Европейския парламент, с 
приложимите правила; изразява 
наблюдението, че горепосочената 
рамка позволява да се комбинират 
принципът на ефикасността, като се 
наложи таван на броя на членовете 
на ЕП на равнище, което все още да е 
съвместимо с ролята на 
законодателно събрание, принципът 
на плурализма, като се позволи на 
главните съставни елементи на 
спектъра на политическото мнение 
във всяка държава-членка - по-
конкретно мнозинството и 
опозицията - да бъдат представени, и 
принципът на солидарността;

Or. en

Изменение 79
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Параграф 3 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3а. счита, че е необходимо да бъдат 
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продължени обсъжданията относно 
подходяща формула, която трябва да 
гарантира регресивно пропорционално 
разпределение, при което 
съотношението между населението и 
незакръгленият брой на местата, 
определени за всяка държава-членка, 
се променя в зависимост от 
съответното им население по такъв 
начин, че представител на държава-
членка с по-многобройно население да 
представлява повече граждани, 
отколкото всеки представител на 
държава-членка с по-малобройно 
население, и обратно, като в нито 
един случай държава-членка с по-
малобройно население не разполага с 
повече места от държава-членка с по-
многобройно население; формулата 
следва да гарантира равномерно 
регресивно пропорционално 
разпределение за всички държави с 
брой места над минималния и 
кривата не може да съдържа пикове и 
спадове; при настоящите условия тя 
следва да води до разпределение, което 
за всички държави-членки е 
максимално близко до броя на 
местата, определен в настоящия 
Договор за Европейския съюз, и се 
придържа към принципа на 
солидарността, като малките 
страни получават повече места, 
отколкото им се полагат при чисто 
пропорционално разпределение, а по-
големите страни получават 
съответно по-малко места;  
формулата трябва да съответства 
на критериите, заложени в 
Договорите, според които нито една 
държава-членка не може да получи 
по-малко от 6 или повече от 96 места 
и общият брой на местата, 
включително тези, които се 
разпределят съгласно 
транснационалните листи, не може 
да надхвърля 751; формулата при 
всички случаи трябва да дава ясни 
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резултати по отношение на 
разпределението на местата; освен 
това тя трябва да определя общи 
правила, без да предвижда специални 
правила за отделни държави-членки;

Or. de

Изменение 80
Alyn Smith

Предложение за резолюция
Параграф 3 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3а. предлага във всички страни с 
население над 20 милиона души да се 
създадат териториални избирателни 
райони на регионална основа;

Or. en

Изменение 81
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 3 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3а. призовава Комисията да излезе с 
предложение за регламент за 
подобряване на последователността 
и сравнимостта на данните за 
населението, предоставяни от 
държавите;

Or. en
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Изменение 82
Carl Haglund

Предложение за резолюция
Параграф 3 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3а. призовава при преразпределението 
на местата да се отчита фактът, че 
някои автономни региони не са 
представени в Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение 83
Roberto Gualtieri

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. повтаря предложението си 
изборите да се изтеглят по-рано и да 
се провеждат през май, вместо през 
юни;

4. предлага датата на европейските 
избори да се определя от Европейския 
парламент, действащ с мнозинство 
от своите членове, с одобрението на 
Съвета една година преди края на 
петгодишния мандат и не по-късно 
от шест месеца преди него;

Or. en

Изменение 84
Rainer Wieland

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. повтаря предложението си изборите 
да се изтеглят по-рано и да се провеждат 

4. повтаря предложението си изборите 
да се изтеглят по-рано и да се провеждат 
през май, вместо през юни; призовава 
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през май, вместо през юни; Съвета, след консултации с 
Парламента, да определи датата на 
европейските избори през 2014 г. най-
късно до 31.12.2011 г.;

Or. de

Изменение 85
Andreas Mölzer

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. настойчиво призовава държавите-
членки и политическите партии да 
насърчават по-голямо 
представителство за жените и 
кандидатите от етнически 
малцинства на европейско и 
национално равнище;

заличава се

Or. de

Изменение 86
Rainer Wieland

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. настойчиво призовава държавите-
членки и политическите партии да 
насърчават по-голямо 
представителство за жените и 
кандидатите от етнически 
малцинства на европейско и 
национално равнище;

заличава се

Or. de
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Изменение 87
Carl Haglund

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. настойчиво призовава държавите-
членки и политическите партии да 
насърчават по-голямо представителство 
за жените и кандидатите от етнически 
малцинства на европейско и национално 
равнище;

5. настойчиво призовава държавите-
членки и политическите партии да 
насърчават по-голямо представителство 
за жените и кандидатите от етнически 
малцинства на европейско и национално 
равнище; признава стойността на 
това представителство за 
вътрешната и външна легитимност 
на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 88
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. настойчиво призовава държавите-
членки и политическите партии да 
насърчават по-голямо представителство 
за жените и кандидатите от етнически 
малцинства на европейско и 
национално равнище;

5. призовава държавите-членки и 
политическите партии да насърчават по-
голямо представителство за жените и 
кандидатите от малцинствата на 
европейско и национално равнище;

Or. en

Изменение 89
Oriol Junqueras Vies

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

5а. насърчава държавите-членки да 
използват възможността да вземат 
специални мерки за 
представителство в Парламента за 
непредставените автономни региони, 
особено онези, които имат 
законодателна отговорност да 
прилагат правото на ЕС;

Or. en

Изменение 90
Carl Haglund

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5а. насърчава държавите-членки да 
уредят представителство в 
Европейския парламент за 
автономните региони, които имат 
законодателна отговорност да 
прилагат правото на ЕС;

Or. en

Изменение 91
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5а. призовава политическите партии 
също толкова настоятелно да се 
придържат към демократичните 
принципи при избора на кандидати;
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Or. de

Изменение 92
György Schöpflin

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. призовава Съвета, Комисията и 
държавите-членки да полагат по-големи 
усилия за подпомагане на гражданите на 
ЕС, които живеят в държава-членка, 
различна от тяхната страна, да участват 
в изборите за Европейски парламент в 
държавата, където живеят; в този 
контекст отправя искане към Комисията 
да представи ново предложение за 
преразглеждане на Директива 93/109/ЕО 
на Съвета за определяне на условията и 
реда за упражняване на правото да 
избират и да бъдат избирани в избори за 
Европейски парламент от граждани на 
Съюза, пребиваващи в държава-членка, 
на която не са граждани;

6. призовава Съвета, Комисията и 
държавите-членки да полагат по-големи 
усилия за подпомагане на гражданите на 
ЕС, които живеят в държава-членка, 
различна от тяхната страна, да участват 
в изборите за Европейски парламент в 
държавата, където живеят; в този 
контекст отправя искане към Комисията 
да представи ново предложение за 
преразглеждане на Директива 93/109/ЕО 
на Съвета за определяне на условията и 
реда за упражняване на правото да 
избират и да бъдат избирани в избори за 
Европейски парламент от граждани на 
Съюза, пребиваващи в държава-членка, 
на която не са граждани, и в 
съответствие с предишното свое 
предложение да препоръча премахване 
на настоящата система за обмен на 
информация, чието функциониране
може да бъде поето от избирателни 
списъци на равнище ЕС за изборите за 
Европейски парламент;

Or. en

Изменение 93
Rainer Wieland

Предложение за резолюция
Параграф 6 a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

6а. счита, че с оглед на член 17, 
параграф 7 от Договора от Лисабон и 
факта, че членовете на Европейската 
комисия са познати на европейската 
общественост по-добре, отколкото 
преди, кандидатурите и 
избираемостта на действащите 
членове на Комисията и членовете на 
други органи следва да бъдат уредени в 
член 7 от „Акта за избирането на 
членове на Европейския парламент 
чрез всеобщи преки избори“ от 20 
септември 1976 г. по такъв начин, че 
във времевия контекст на изборите за 
Европейски парламент и 
назначаването на органите да не 
трябва да се предприемат 
краткосрочни и краткотрайни 
персонални размествания;

Or. de

Изменение 94
György Schöpflin

Предложение за резолюция
Параграф 6 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6а. призовава държавите-членки и 
бъдещия Европейски избирателен 
орган да насърчат изготвянето на 
избирателни списъци на равнище ЕС 
за изборите за Европейски 
парламент;

Or. en
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Изменение 95
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. внася измененията, които се 
съдържат в приложение ІІ, пред 
Съвета за изменение на Договорите;

заличава се

Or. de

Изменение 96
Sari Essayah, Carl Haglund

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. внася измененията, които се 
съдържат в приложение ІІ, пред 
Съвета за изменение на Договорите;

заличава се

Or. en

Изменение 97
Sari Essayah, Carl Haglund

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. внася измененията, които се 
съдържат в приложение ІІІ, пред 
Съвета за изменение на Акта за 
избирането на членове на 
Европейския парламент чрез всеобщи 
преки избори;

заличава се

Or. en
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Изменение 98
Rainer Wieland

Договор за Европейския съюз
Член 14 – параграф 2

Treaty on European Union Изменение

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза.
Техният брой не надвишава 
седемстотин и петдесет, плюс
председателя. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка.
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места.

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза.

Европейският съвет приема с 
единодушие, по инициатива на 
Европейския парламент и с неговото 
одобрение, решение, с което се 
определя съставът на Европейския 
парламент при спазване на 
посочените в първа алинея принципи.

2a. Има седемстотин петдесет и 
едно места, които се разпределят по 
установените в държавите-членки 
избирателни райони.
Представителството на гражданите е 
регресивно пропорционално, с 
минимален праг от шест представители 
за държава-членка. Никоя държава-
членка не получава повече от деветдесет 
и шест места.

Разпределението на тези места по 
държави се преразглежда редовно в 
съответствие с формула, основаваща 
се на общото население на Съюза в 
държавите.
Статистическите данни за 
населението към края на третата 
календарна година преди всеки 
европейски избори, представени от 
държавите-членки и 
Статистическата служба на 
Европейския съюз (Евростат), се 
проверяват съвместно то Съвета и 
Европейския парламент най-късно в 
края на втората календарна година, 
като се използват обективни 
критерии, и след одобрението им от 
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Парламента се установяват от 
Съвета с единодушие като основа за 
изчисленията.
В случай на присъединявания до 
провеждането на следващите редовни 
избори за целия Европейски 
парламент след присъединяването им 
новите държави-членки получават 
брой места над максималния брой от 
750, съответстващ на броя, който те 
биха получили от общо изчисление, 
включващо новите държави-членки, 
към момента на предходните 
европейски избори. За целта се 
използва броят на населението към 
края на третата календарна година 
преди присъединяването.
2б. Освен това се разпределят 
двадесет и пет места на общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Съюз.

Or. de

Изменение 99
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou

Договор за Европейския съюз
Член 14 – параграф 2

Договор за Европейския съюз Изменение

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза.
Техният брой не надвишава 
седемстотин и петдесет, плюс 
председателя. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка. 
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места.

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза.

2a. На установените в държавите-
членки избирателни райони се 
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разпределят седемстотин петдесет и 
едно места. Представителството на
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка. 
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места.

Европейският съвет приема с 
единодушие, по инициатива на 
Европейския парламент и с неговото 
одобрение, решение, с което се 
определя съставът на Европейския 
парламент при спазване на 
посочените в първа алинея принципи.

Разпределението на тези места 
между държавите-членки се 
преразглежда редовно. Не по-късно от 
дванадесет месеца преди края на всеки 
мандат на Парламента Европейският 
съвет приема с единодушие, по 
инициатива на Европейския парламент 
и с неговото одобрение, решение
относно преразпределението на 
местата.
2б. Освен това се разпределят 
двадесет и пет места на общ 
избирателен район, обхващащ 
територията на целия Съюз.

Or. en

Изменение 100
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Договор за Европейския съюз
Член 14 – параграф 2

Treaty on European Union Изменение

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза.
Техният брой не надвишава 
седемстотин и петдесет, плюс 
председателя. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка.
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места.

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза.
Техният брой не надвишава 
седемстотин и петдесет плюс 
председателя. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка.
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места.

Европейският съвет приема с 
единодушие, по инициатива на 
Европейския парламент и с неговото 
одобрение, решение, с което се 

2a. Разпределението на тези места по 
държави се преразглежда редовно в 
съответствие с формула, основаваща 
се на общото постоянно пребиваващо 
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определя съставът на Европейския 
парламент при спазване на 
посочените в първа алинея принципи.

население на държавите. Не по-късно 
от дванадесет месеца преди края на 
всеки мандат на Парламента
Европейският съвет приема с 
единодушие, по инициатива на 
Европейския парламент и с неговото 
одобрение, решение за 
преразпределение на местата въз 
основа на тази формула.

2б. От 751 места определен брой, 
съответстващ най-малко на една 
десета от максимално допустимия 
брой членове на Европейския 
парламент, се разпределя на един общ 
избирателен район, обхващащ цялата 
територия на Съюза.

Or. de

Изменение 101
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Договор за Европейския съюз
Член 14 – параграф 2

Договор за Европейския съюз Изменение

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза. 
Техният брой не надвишава 
седемстотин и петдесет, плюс 
председателя. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка. 
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места. 

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза.

2a. На установените в държавите-
членки избирателни райони се 
разпределят седемстотин петдесет и 
едно места. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка. 
Никоя държава-членка не получава 
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повече от деветдесет и шест места.
Европейският съвет приема с 
единодушие, по инициатива на 
Европейския парламент и с неговото 
одобрение, решение, с което се 
определя съставът на Европейския 
парламент при спазване на 
посочените в първа алинея принципи.

Разпределението на тези места сред 
държавите се преразглежда редовно 
според общото постоянно 
пребиваващо население на 
държавите. Не по-късно от 
дванадесет месеца преди края на всеки 
мандат на Парламента Европейският 
съвет приема с единодушие, по 
инициатива на Европейския парламент 
и с неговото одобрение, решение
относно преразпределението на 
местата.

Or. en

Изменение 102
Roberto Gualtieri

Договор за Европейския съюз
Член 14 – параграф 2

Договор за Европейския съюз Изменение

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза. 
Техният брой не надвишава 
седемстотин и петдесет, плюс 
председателя. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от
шест представители за държава-членка. 
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места. 

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза. 
Техният брой не надвишава 
седемстотин и петдесет, плюс 
председателя. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка. 
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места.

Европейският съвет приема с 
единодушие, по инициатива на 
Европейския парламент и с неговото 
одобрение, решение, с което се 
определя съставът на Европейския 
парламент при спазване на посочените в 
първа алинея принципи.

Европейският парламент, действащ с 
мнозинство от своите членове, и 
Европейският съвет, действащ с 
консенсус, приемат по инициатива на 
Европейския парламент решение, с 
което се определя съставът на 
Европейския парламент при спазване на 
посочените в първа алинея принципи.

Or. en
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Изменение 103
Ashley Fox

Договор за Европейския съюз
Член 14 – параграф 2

Договор за Европейския съюз Изменение

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза.
Техният брой не надвишава
седемстотин и петдесет, плюс 
председателя. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка.
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места.
Европейският съвет приема с 
единодушие, по инициатива на 
Европейския парламент и с неговото 
одобрение, решение, с което се 
определя съставът на Европейския 
парламент при спазване на 
посочените в първа алинея принципи.

2. Европейският парламент се състои от 
представители на гражданите на Съюза.
На установените в държавите-
членки избирателни райони се 
разпределят седемстотин петдесет и 
едно места. Представителството на 
гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест представители за държава-членка.
Никоя държава-членка не получава 
повече от деветдесет и шест места.
Разпределението на тези места сред 
държавите се преразглежда редовно в 
съответствие с формула, основаваща 
се на общото постоянно пребиваващо 
население на държавите. Не по-късно 
от дванадесет месеца преди края на 
всеки мандат на Парламента
Европейският съвет приема с 
единодушие, по инициатива на 
Европейския парламент и с неговото 
одобрение, решение относно 
преразпределението на местата.

Or. en

Изменение 104
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз
Член 7

Протокол (№7) Изменение

Никакво административно или друго 
ограничение не може да бъде налагано 

Членовете на Европейския парламент 
се ползват със свобода на движение на 
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върху свободното движение на 
членовете на Европейския парламент, 
които пътуват до или от мястото 
на заседанията на Европейския 
парламент.

територията на целия Европейски 
съюз.

На членовете на Европейския 
парламент по отношение на 
митническия и валутния контрол се 
предоставят:

Това право отчита следните 
положения:

а) от тяхното собствено 
правителство – същите 
възможности, както предоставяните 
на висшите длъжностни лица, които 
пътуват в чужбина във връзка с 
временни официални мисии;

1. Всяко ограничаване на личната 
свобода на член на ЕП се разрешава 
само със съгласие на Европейския 
парламент с изключение на случаите, 
когато членът на ЕП бъде заловен на 
мястото на извършване на 
нарушението.

б) от правителствата на останалите 
държави-членки – същите 
възможности, както предоставяните 
на представителите на чужди 
правителства, осъществяващи 
временни официални мисии.

2. Конфискуването на документи или 
на електронни записи на членове на 
ЕП, тяхното претърсване или обиск 
на работното им място или в 
тяхното жилище, както и следенето 
на тяхната кореспонденция и на 
техните телефонни разговори могат 
да бъдат наредени само със съгласие 
на Европейския парламент.
3. Членовете на ЕП имат правото да 
откажат да дадат показания 
относно информация, която са 
получили при упражняването на своя 
мандат, или относно лица, от които 
са получили тази информация или на 
които са я предоставили, в 
съответствие с принципа на 
прозрачност и действащото 
законодателство относно регистъра 
на групите за представителство на 
интереси.
4. Разследвания или съдебни 
производства срещу членове на ЕП се 
прекратяват по искане на 
Европейския парламент.
5. Само компетентните съгласно 
националното законодателство 
органи могат да поискат съгласие в 
съответствие с параграф 2.



PE460.673v02-00 52/79 AM\860659BG.doc

BG

Or. en

Изменение 105
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз
Член 7

Протокол (№7) Изменение

Никакво административно или друго 
ограничение не може да бъде налагано 
върху свободното движение на 
членовете на Европейския парламент, 
които пътуват до или от мястото 
на заседанията на Европейския 
парламент.

Членовете на Европейския парламент 
се ползват със свобода на движение на 
територията на целия Европейски 
съюз.

На членовете на Европейския 
парламент по отношение на 
митническия и валутния контрол се 
предоставят:

Това право отчита разпоредбите на 
член 9.

а) от тяхното собствено 
правителство – същите 
възможности, както предоставяните 
на висшите длъжностни лица, които 
пътуват в чужбина във връзка с 
временни официални мисии;
б) от правителствата на останалите 
държави-членки – същите 
възможности, както предоставяните 
на представителите на чужди 
правителства, осъществяващи 
временни официални мисии.

Or. en

Изменение 106
Roberto Gualtieri

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз
Член 7
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Протокол (№7) Изменение

Никакво административно или друго 
ограничение не може да бъде налагано 
върху свободното движение на 
членовете на Европейския парламент, 
които пътуват до или от мястото на 
заседанията на Европейския парламент.

Никакво административно или друго
национално или европейско
ограничение не може да бъде налагано 
върху свободата на движение на 
членовете на Европейския парламент, 
които пътуват до или от мястото на 
заседанията на Европейския парламент.

На членовете на Европейския 
парламент по отношение на 
митническия и валутния контрол се 
предоставят:

Европейският парламент, като 
действа чрез регламенти в 
съответствие със специална 
законодателна процедура, определя, 
въз основа на предложение на 
Европейската комисия и след като 
поиска становището на Съвета, 
специфичните условия за сводобата 
на движение на своите членове.

а) от тяхното собствено 
правителство – същите 
възможности, както предоставяните 
на висшите длъжностни лица, които 
пътуват в чужбина във връзка с 
временни официални мисии;
б) от правителствата на останалите 
държави-членки – същите 
възможности, както предоставяните 
на представителите на чужди 
правителства, осъществяващи 
временни официални мисии.

Or. en

Изменение 107
Roberto Gualtieri

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз
Член 8

Протокол (№7) Изменение

Членовете на Европейския парламент не 
могат да бъдат подлагани под каквато и 
да било форма на претърсване, 

Членовете на Европейския парламент не 
могат да бъдат подлагани под каквато и 
да било форма на претърсване, 
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задържане или съдебно производство 
във връзка с изразените от тях мнения 
или подадените от тях гласове при 
изпълнението на задълженията им.

задържане или съдебно производство 
във връзка с изразените от тях мнения 
или подадените от тях гласове при 
изпълнението на задълженията им.

Европейският парламент решава, при 
подаване на заявление от член на ЕП, 
дали действията са предприети или 
изявленията са направени при 
упражняването на мандата му.

Or. en

Изменение 108
Rainer Wieland

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз
Член 9

Protocol (No 7) Изменение

По време на сесиите на Европейския 
парламент неговите членове 
притежават: 

1. Всяко ограничаване на личната 
свобода на член на ЕП се разрешава 
само със съгласие на Европейския 
парламент с изключение на случаите, 
когато членът на ЕП бъде заловен на 
мястото на извършване на деянието.

а) на територията на тяхната 
собствена държава – имунитетите, 
предоставяни на членовете на 
националните парламенти;

а) Същото се отнася за всяка съдебна 
мярка, имаща за цел прекратяването 
на мандата на член на ЕП.

б) на територията на всяка друга 
държава-членка – имунитет от 
всякаква форма на задържане или 
съдебно производство.

2. Конфискуването на документи или 
на електронни записи на членове на 
ЕП, тяхното претърсване или обиск 
на работното им място или жилище, 
както и следенето на тяхната 
кореспонденция и на техните 
телефонни разговори могат да бъдат 
разпоредени само със съгласието на 
Европейския парламент.

Имунитетът действа по подобен 
начин и по отношение на 
горепосочените членове по време на 
тяхното пътуване до и от мястото 
на заседанието на Европейския 

3. Членовете на ЕП имат правото да 
откажат да дадат показания 
относно информация, която са 
получили при упражняването на 
техния мандат или относно лица, от 
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парламент. които са получили тази информация 
или на които са я предоставили.

Не може да има позоваване на 
имунитета, когато член на 
парламента бъде заловен на мястото 
на извършване на нарушението и 
имунитетът не е пречка за 
Европейския парламент да упражни 
правото си за отнемане на 
имунитета на някой от неговите 
членове.

4. Разследвания или съдебни 
производства срещу членове на ЕП се 
прекратяват по искане на 
Европейския парламент; в случай че 
съгласно разпоредбите в държавата-
членка за откриването на такова 
производство се изисква прекратяване 
на имунитета на член на парламента 
на тази държава, компетентността 
по прекратяването на имунитета на 
член ЕП е на Европейския парламент, 
който взема решение въз основа на 
искане от компетентните 
национални органи.
5. Само компетентните съгласно 
националното законодателство 
органи могат да поискат съгласие в 
съответствие с параграф 2.

Or. de

Изменение 109
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз
Член 9

Протокол (№7) Изменение

По време на сесиите на Европейския 
парламент неговите членове 
притежават: 

 Всяко ограничаване на личнатаٌآ .1
свобода на член на ЕП се разрешава 
само със съгласие на Европейския 
парламент, с изключение на случаите 
когато членът на ЕП бъде заловен на 
мястото на извършване на 
нарушението.

а) на територията на тяхната 
собствена държава – имунитетите, 
предоставяни на членовете на 
националните парламенти;

2. Конфискуването на документи или 
на електронни записи на членове на 
ЕП, тяхното претърсване или обиск 
на работното им място или в 
тяхното жилище, както и следенето 
на тяхната кореспонденция и на 
техните телефонни разговори могат 
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да бъдат наредени само със съгласие 
на Европейския парламент.

б) на територията на всяка друга 
държава-членка – имунитет от 
всякаква форма на задържане или 
съдебно производство.

3. Членовете на ЕП имат правото да 
откажат да дадат показания 
относно информация, която са 
получили при упражняването на своя 
мандат, или относно лица, от които 
са получили тази информация или на 
които са я предоставили, в 
съответствие с принципа на 
прозрачност и действащото 
законодателство относно регистъра 
на групите за представителство на 
интереси.

Имунитетът действа по подобен 
начин и по отношение на 
горепосочените членове по време на 
тяхното пътуване до и от мястото 
на заседанието на Европейския 
парламент.

4. Разследвания или съдебни 
производства срещу членове на ЕП се 
прекратяват по искане на 
Европейския парламент.

Не може да има позоваване на 
имунитета, когато член на 
парламента бъде заловен на мястото 
на извършване на нарушението и 
имунитетът не е пречка за 
Европейския парламент да упражни 
правото си за отнемане на 
имунитета на някой от неговите 
членове.

5. Само компетентните съгласно 
националното законодателство 
органи могат да поискат съгласие в 
съответствие с параграф 2.

Or. en

Изменение 110
Roberto Gualtieri

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз
Член 9

Протокол (№7) Изменение

По време на сесиите на Европейския 
парламент неговите членове 
притежават: 

По време на мандата на Европейския 
парламент неговите членове 
притежават:

а) на територията на тяхната собствена à( на територията на тяхната собствена 
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държава – имунитетите, предоставяни 
на членовете на националните 
парламенти;

държава – имунитетите, предоставяни 
на членовете на националните 
парламенти;

б) на територията на всяка друга 
държава-членка – имунитет от всякаква 
форма на задържане или съдебно 
производство.

б)  на територията на всяка друга 
държава-членка – имунитет от всякаква 
форма на задържане или съдебно 
производство.

Членовете на ЕП имат правото да 
откажат да дадат показания 
относно информация, която са 
получили при упражняването на своя 
мандат, или относно лица, от които 
са получили тази информация или на 
които са я предоставили.

Имунитетът действа по подобен начин и 
по отношение на горепосочените 
членове по време на тяхното пътуване 
до и от мястото на заседанието на 
Европейския парламент.

Имунитетът действа по подобен начин и 
по отношение на горепосочените 
членове по време на тяхното пътуване 
до и от мястото на заседанието на 
Европейския парламент.

Не може да има позоваване на 
имунитета, когато член на парламента 
бъде заловен на мястото на извършване 
на нарушението и имунитетът не е 
пречка за Европейския парламент да 
упражни правото си за отнемане на 
имунитета на някой от неговите 
членове.

Не може да има позоваване на 
имунитета, когато член на парламента 
бъде заловен на мястото на извършване 
на нарушението и имунитетът не е 
пречка за Европейския парламент да 
упражни правото си за отнемане на 
имунитета на някой от неговите 
членове.

Or. en

Изменение 111
Alyn Smith

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

В съответствие със специфичното за 
нея национално положение, всяка 
държава-членка може да установи 

1. Всяка държава-членка може да 
установи избирателни райони за 
изборите за Европейски парламент въз 
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избирателни райони за изборите за 
Европейски парламент или да раздели 
избирателната си територия по друг 
начин, без като цяло да засяга 
пропорционалния характер на системата 
на гласуване.

основа на териториален принцип.

2. Държави-членки с население от 
поне двадесет милиона души разделят 
избирателната си територия на 
няколко избирателни района.
3. Установяването на избирателни 
райони не бива като цяло да засяга 
пропорционалния характер на системата 
на гласуване. 

Or. en

Изменение 112
Andrew Duff

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2 a (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 2а
1. За целите на разпределянето на 
местата между държавите-членки в 
съответствие с принципа на 
регресивна пропорционалност 
съгласно член 14, параграф 2а от 
Договора за Европейския съюз, 
съотношението между населението и 
броя на местата, определени за всяка 
държава-членка, преди закръглянето 
на цяло число, трябва да се променя в 
зависимост от съответното 
население, така че представител на 
държава-членка с по-многобройно 
население да представлява повече 
граждани, отколкото представител 
на държава-членка с по-малобройно 
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население, и обратно, като 
същевременно държава-членка с по-
малобройно население не следва да 
разполага с повече места от държава-
членка с по-многобройно население.
2. Местата ще се разпределят в 
съответствие с математическа 
формула, определена в приложението 
по-долу, въз основа на общото 
постоянно пребиваващо население в 
държавите, установено от 
Евростат.
3. В случай, че дадена държава се 
присъединява към Съюза в хода на 
парламентарен мандат, тя получава 
места в съответствие със същата 
формула, която е определила 
разпределението на местата на 
предходните общи избори на 
Парламента. 
Тези нови места се добавят към 
Парламента временно, за 
оставащата част от мандата;

Or. en

Изменение 113
Carl Haglund

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2 a (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 2а
1. За целите на разпределянето на 
местата между държавите-членки в 
съответствие с принципа на 
регресивна пропорционалност 
съгласно член 14, параграф 2а от 
Договора за Европейския съюз, 
съотношението между населението и 
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броя на местата, определени за всяка 
държава-членка, трябва да се променя 
в зависимост от съответното 
население, така че представител на 
държава-членка с по-многобройно 
население да представлява повече 
граждани, отколкото представител 
на държава-членка с по-малобройно 
население, и обратно, като 
същевременно държава-членка с по-
малобройно население не следва да 
разполага с повече места от държава-
членка с по-многобройно население.
2. Преразпределението ще се извършва 
на принципа на регресивна 
пропорционалност, в съответствие с 
разпоредбите на Договора от 
Лисабон, който ще послужи за 
параметър при оценката на 
съответствието на решението, 
което компетентните институции 
вземат за определянето на състава на 
Европейския парламент, с 
приложимите правила;
Горепосочената рамка позволява да се 
комбинират принципът на 
ефикасността, като се наложи 
таван на броя на членовете на ЕП на 
равнище, което все още да е 
съвместимо с ролята на 
законодателно събрание, принципът 
на плурализма, като се позволи на 
главните съставни елементи на 
спектъра на политическото мнение 
във всяка държава-членка - по-
конкретно мнозинството и 
опозицията - да бъдат представени, и 
принципът на солидарността.
Специално внимание следва да се 
обърне на гарантирането на 
представителство на 
традиционните малцинства и 
национални общности в Европейския 
парламент.

Or. en



AM\860659BG.doc 61/79 PE460.673v02-00

BG

Изменение 114
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Carl Haglund, Frédérique Ries

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2 a (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 2а
1. За целите на разпределянето на 
местата между държавите-членки в 
съответствие с принципа на 
регресивна пропорционалност 
съгласно член 14, параграф 2а от 
Договора за Европейския съюз, 
съотношението между населението и 
броя на местата, определени за всяка
държава-членка, трябва да се променя 
в зависимост от съответното 
население, така че представител на 
държава-членка с по-многобройно 
население да представлява повече 
граждани, отколкото представител 
на държава-членка с по-малобройно 
население, и обратно, като 
същевременно държава-членка с по-
малобройно население не следва да 
разполага с повече места от държава-
членка с по-многобройно население.
2. Преразпределението ще се извършва 
на принципа на регресивна 
пропорционалност, в съответствие с 
разпоредбите на Договора от 
Лисабон, който ще послужи за 
параметър при оценката на 
съответствието на решението, 
което компетентните институции 
вземат за определянето на състава на 
Европейския парламент, с 
приложимите правила;
Горепосочената рамка позволява да се 
комбинират принципът на 
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ефикасността, като се наложи 
таван на броя на членовете на ЕП на 
равнище, което все още да е 
съвместимо с ролята на 
законодателно събрание, принципът 
на плурализма, като се позволи на 
главните съставни елементи на 
спектъра на политическото мнение 
във всяка държава-членка - по-
конкретно мнозинството и 
опозицията - да бъдат представени, и 
принципът на солидарността.

Or. en

Изменение 115
György Schöpflin, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, Paul Rübig, Marietta 
Giannakou, Alain Lamassoure

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2 a (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 2а
За целите на разпределянето на 
местата между държавите-членки в 
съответствие с принципа на 
регресивна пропорционалност 
съгласно член 14, параграф 2а от 
Договора за Европейския съюз, 
съотношението между населението и 
броя на местата, определени за всяка 
държава-членка, трябва да се променя 
в зависимост от съответното 
население, така че представител на 
държава-членка с по-многобройно 
население да представлява повече 
граждани, отколкото представител 
на държава-членка с по-малобройно 
население, и обратно, като 
същевременно държава-членка с по-
малобройно население не следва да 
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разполага с повече места от държава-
членка с по-многобройно население.

Or. en

Изменение 116
Rainer Wieland

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2 a (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 2а
1. За целите на разпределението на 
местата между държавите-членки в 
съответствие с принципа на 
регресивна пропорционалност 
съгласно член 14, параграф 2а от 
Договора за Европейския съюз, 
местата, определени за всяка 
държава-членка, се разпределят в 
съответствие с описаната по-долу 
процедура въз основа на броя на 
населението на Съюза в държавите.
2. На всяка държава-членка 
първоначално се разпределят 6 места.
3. Разликата до тавана от 750 места 
се разпределя на отделните държави-
членки въз основа на броя на тяхното 
население, като се използва методът 
d'Hondt. Държавите-членки, получили 
максималния брой от общо 96 места, 
не се вземат предвид при по-
нататъшното разпределение.

Or. de
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Изменение 117
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2 a (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 2а
За целите на разпределянето на 
местата между държавите-членки в 
съответствие с принципа на 
регресивна пропорционалност 
съгласно член 14, параграф 2а от 
Договора за Европейския съюз, 
съотношението между населението и 
броя на местата, определени за всяка 
държава-членка, трябва да се променя 
в зависимост от съответното 
население, така че представител на 
държава-членка с по-многобройно 
население да представлява повече 
граждани, отколкото представител 
на държава-членка с по-малобройно 
население, и обратно, като 
същевременно държава-членка с по-
малобройно население не следва да 
разполага с повече места от държава-
членка с по-многобройно население.

Or. en

Изменение 118
Roberto Gualtieri

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2 a (нов)
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Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 2а
За целите на разпределянето на 
местата между държавите-членки в 
съответствие с принципа на 
регресивна пропорционалност 
съгласно член 14, параграф 2а от 
Договора за Европейския съюз, 
съотношението между населението и 
броя на местата, определени за всяка 
държава-членка, трябва да се променя 
в зависимост от съответното 
население. 

Or. en

Изменение 119
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2 б (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 2б
1. Съгласно член 14, параграф 2б от 
Договора за Европейския съюз се 
формира допълнителен избирателен 
район от цялата територия на 
Европейския съюз, от който се избира 
определен брой членове на ЕП, 
отговарящ най-малко на една десета 
от максималния допустим брой на 
членовете на Европейския парламент.
2. Създава се избирателен орган, 
който да провежда и проверява 
избирателния процес на 
избирателния район на Европейския 
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съюз. Органът се състои от 
представители на Европейския 
парламент, на Комисията и на всяка 
държава-членка.
3. Представените от европейските 
политически партии 
транснационални листи, които 
включват кандидати за членове на ЕП 
в избирателния район на Европейския 
съюз, се допускат само ако:
а) са съставени от кандидати, които 
пребивават в поне една трета от 
държавите-членки; и
б) са с балансирано представителство 
на мъже и жени.
4. Всеки избирател разполага с един 
допълнителен глас, който може да 
бъде подаден за една от 
транснационалните листи. Местата 
се разпределят по метода Sainte-
Laguë.
5. Подробни разпоредби за изборите в 
общоевропейския избирателен район, 
включително делегирането на 
правомощия на избирателния орган, 
се установяват в мерките за 
прилагане, които следва да се 
приемат в съответствие с член 14.

Or. de

Изменение 120
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira, Roberto Gualtieri

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 2 б (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 2б
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1. Съгласно член 14, параграф 2б от 
Договора за Европейския съюз се 
добавя избирателен район, който 
включва цялата територия на Съюза, 
от който се избират двадесет и пет 
членове на ЕП.
2. Създава се избирателен орган, 
който да провежда и проверява 
избирателния процес на 
избирателния район на Европейския 
съюз. Органът се състои от 
представители на Европейския 
парламент, на Комисията и на всяка 
държава-членка.
3. Представените от европейските 
политически партии 
транснационални листи, които 
включват кандидати за членове на ЕП 
в избирателния район на Европейския 
съюз, са допустими само ако:
a) са съставени от кандидати, които 
пребивават в поне една трета от 
държавите-членки; и 
б) са с балансирано представителство 
на мъже и жени.
4. Всеки избирател разполага с един 
допълнителен глас, който може да 
бъде подаден за листата за целия 
Европейски съюз. Местата се 
разпределят по метода Sainte-Laguë.
5. Подробни разпоредби за изборите в 
общоевропейския избирателен район, 
включително делегирането на 
правомощия на избирателния орган, 
се установяват в мерките за 
прилагане, които следва да се 
приемат в съответствие с член 14.

Or. en

Изменение 121
Rainer Wieland

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
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пряко избирателно право
Член 3

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Държавите-членки могат да определят 
минимален праг за разпределението на 
местата. На национално равнище този 
праг не може да надвишава 5 процента 
от подадените гласове.

1. Държавите-членки могат да 
определят минимален праг за 
разпределението на местата по 
национални и/или регионални 
избирателни райони. На национално 
равнище този праг не може да 
надвишава 5 процента от подадените 
гласове.

2. Европейският парламент е 
компетентен по определянето на 
минимален праг в избирателния 
район, посочен в член 2б, параграф 1.

Or. de

Изменение 122
Roberto Gualtieri

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 3

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Държавите-членки могат да определят 
минимален праг за разпределението на 
местата. На национално равнище този 
праг не може да надвишава 5 процента 
от подадените гласове.

1. Държавите-членки могат да 
определят минимален праг за 
разпределението на местата. На 
национално равнище този праг не може 
да надвишава 5 процента от подадените 
гласове.

2. Не се прилага минимален праг при 
разпределението на местата от 
избирателния район на Европейския 
съюз.

Or. en
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Изменение 123
Roberto Gualtieri

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 4

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Всяка държава-членка може да 
определя таван за разходите на 
кандидатите по обслужване на 
предизборната кампания.

заличава се

Or. en

Изменение 124
Rainer Wieland

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 4

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Всяка държава-членка може да определя 
таван за разходите на кандидатите по 
обслужване на предизборната кампания.

Всяка държава-членка може да определя 
таван за разходите на кандидатите и 
политическите партии по обслужване 
на предизборната кампания на 
национално и/или регионално 
равнище. Избирателният орган 
определя таван за разходите на 
кандидатите и политическите 
партии по обслужване на 
предизборната кампания на равнище 
Европейски съюз.
Разпоредбите на член 3, параграф 1а 
се прилагат mutatis mutandis.

Or. de
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Изменение 125
Roberto Gualtieri

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 6 – параграф 2 а (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

2а. Лица, окончателно осъдени за 
престъпления, свързани с корупция, 
присвояване на обществени средства 
и организирана престъпност, или 
осъдени с влязла в сила присъда за 
престъпление, наказуемо с лишаване 
от свобода или мярка за 
неотклонение задържане под стража 
за максимален срок от поне три 
години, не могат да се кандидатират 
за изборите за Европейски парламент. 

Or. en

Изменение 126
Rainer Wieland

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 7 – параграф 1 – тире 1  а (ново)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

– член на национален или регионален 
парламент със законодателни 
правомощия,

Or. de
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Изменение 127
Ashley Fox

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 7 – параграф 1 – тире 1 а (ново)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

- член на национален парламент,

Or. en

Изменение 128
Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Vincenzo Iovine, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, 
Gianni Vattimo

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 7 – параграф 1 – тире 11 а (ново)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

– всяко лице, осъдено с влязла в сила 
присъда за корупция, злоупотреба със 
служебно положение, подбуждане 
към расизъм, престъпления свързани с 
мафиотски групи, организирана 
престъпност или тероризъм или 
сексуална злоупотреба;

Or. it

Изменение 129
Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Niccolò Rinaldi, Giommaria Uggias, Gianni Vattimo

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 7 – параграф 1 – тире 11 б (ново)
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Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

– всяко лице, служило три пълни, но 
не задължително последователни 
мандата като член на Европейския 
парламент;

Or. it

Изменение 130
György Schöpflin

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 9

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Никой не може да гласува повече от 
веднъж в изборите за членове на 
Европейския парламент.

Никой не може да гласува повече от 
веднъж в изборите за членове на 
Европейския парламент. За да се 
гарантира спазването на този 
принцип, се изготвят избирателни 
списъци на равнище Европейски съюз. 
Подробните условия се определят по 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. en

Изменение 131
Roberto Gualtieri

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 11 – параграф 1
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Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

1. Съветът, с единодушие и след 
консултации с Европейския
парламент, определя срока за 
провеждане на първите избори.

1. Европейският парламент, като 
действа с мнозинство от своите 
членове и с одобрението на Съвета
определя срока за провеждане на
първите избори една година и не по-
малко от шест месеца преди 
изтичането на петгодишния мандат, 
посочен в член 5, в съответствие с 
член 14;

Or. en

Изменение 132
Roberto Gualtieri

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 13

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

1. Място се освобождава, когато 
мандатът на член на Европейския 
парламент е прекратен в резултат на 
оставка, смърт или оттегляне на 
мандата.

1. Място се освобождава, когато 
мандатът на член на Европейския 
парламент е прекратен в резултат на 
оставка, смърт или оттегляне на 
мандата.

2. При спазване на останалите 
разпоредби на настоящия акт, всяка 
държава-членка определя процедурите 
за заемане на освободените места за 
остатъка от петгодишния мандат по 
член 5.

2. При спазване на останалите 
разпоредби на настоящия акт, 
парламентът на всяка държава-членка 
определя процедурите за заемане на 
освободените места за остатъка от 
петгодишния мандат по член 5.

3. Когато в законодателството на 
държава-членка съществуват изрични 
разпоредби относно оттеглянето на 
мандата на член на Европейския 
парламент, мандатът се прекратява 
съгласно тези правни разпоредби. 

3. Когато в законодателството на 
държава-членка съществуват изрични 
разпоредби относно оттеглянето на 
мандата на член на Европейския 
парламент, мандатът се прекратява 
съгласно тези правни разпоредби. 



PE460.673v02-00 74/79 AM\860659BG.doc

BG

Компетентните национални органи 
съобщават за това на Европейския 
парламент.

Компетентните национални органи 
съобщават за това на Европейския 
парламент.

4. Когато мястото е освободено в 
резултат на оставка или смърт, 
председателят на Европейския 
парламент незабавно съобщава на 
компетентните органи на съответната 
държава-членка.

4. Когато мястото е освободено в 
резултат на оставка или смърт, 
председателят на Европейския 
парламент незабавно съобщава на 
компетентните органи на съответната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 133
Rainer Wieland

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 13 a (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Член 13 а
1. В случай на членове на ЕП, избрани 
в държавите-членки, и при спазване 
на останалите разпоредби на 
настоящия акт, всяка държава-
членка определя подходящи процедури 
за заемане на освободените места за 
остатъка от петгодишния мандат, 
посочен в член 5.
Разпоредбите на член 3, параграф 1а 
се прилагат mutatis mutandis.
2. Когато в законодателството на 
държава-членка се предвижда 
временно заместване на член на 
нейния национален парламент в 
отпуск по майчинство, тази държава 
може да реши, че съответните 
разпоредби трябва да се прилагат 
mutatis mutandis за членовете на 
Европейския парламент, избрани в 
нея.



AM\860659BG.doc 75/79 PE460.673v02-00

BG

Or. de

Изменение 134
Roberto Gualtieri

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Член 14

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

Ако е необходимо, Съветът с 
единодушие, по предложение на 
Европейския парламент и след 
консултации с Комисията, приема 
мерки за прилагането на настоящия акт, 
след като са били положени усилия за 
постигане на съгласие с Европейския 
парламент в помирителен комитет, 
състоящ се от Съвета и 
представители на Европейския 
парламент.

Мерките за прилагането на настоящия 
акт се приемат от Европейския 
парламент, действащ с мнозинство от 
своите членове по предложение на 
Европейската комисия и след 
одобрението на Съвета.

Or. en

Изменение 135
Enrique Guerrero Salom, Vital Moreira, Stavros Lambrinidis, Roberto Gualtieri

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Приложение към член 2 a (нов)

Акт от 1976 г. за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез 

всеобщо пряко избирателно право

Изменение

(математическа формула, предложена 
от докладчика)

заличава се

Or. en
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Изменение 136
Andrew Duff

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Приложение към член 2 a (нов)

Механизмът за разпределението на местата в Европейския парламент след изборите в 
държавите-членки е както следва:

Базово разпределение

На всяка държава се разпределя фиксиран брой места, наричани базови места и 
обозначени с b. Базовите места са с едно по-малко на брой от минималния праг за 
местата, както е определен в Договора (шест, обозначен с m). 

Базово разпределение е базовият брой, умножен по броя на държавите. 

Пропорционално разпределение

На всяка държава се разпределя допълнителен брой места, в зависимост от числеността 
на населението й. 

За даден първоначален делител d, на дадена държава с население p се разпределя 
допълнителен коефициент p/d. Първоначалният делител е общото население на Съюза, 
разделено на максималния брой места в Парламента, които се разпределят след 
изборите в държавите-членки, както е определено в Договора (седемстотин петдесет и 
един, обозначени като H), минус базовото разпределение.

Ако делът на местата b + p/d не е цяло число, се закръглява нагоре до следващото цяло 
число. Това е първоначалното разпределение за всяка държава, определено [b + p/d]. 

Ако разпределението на местата на дадена държава [b + p/d] надвишава максималното 
разпределение, както е определено в Договора (деветдесет и шест, обозначено като М), 
това разпределение се заменя с максималния брой. 

Първоначалният делител се коригира за получаване на краен делител d по начин такъв, 
че общият брой на местата е равен на състава на Парламента Н. 

Въз основа на което: 

Представителството на гражданите на Съюза по държави включва базовите места b и се 
добавя едно място за всеки d граждани или пребиваващите в държавата от тях, като се 
спазва максималното разпределение М, така че:
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Държава-членка i с население pi получава si места:
si = min { [b + pi / d], M }

където d е така избран, че ∑i si = H.

Or. en

Изменение 137
Gerald Häfner

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Приложение към член 2 a (нов)

Параболичен метод

Изчисляването на разпределението на местата в Европейския парламент по 
параболичния метод се извършва както следва:

Свойства и условия: 
● Най-малката държава получава минимума от шест места
● Най-голямата държава получава максимума от 96 места

● Общият брой налични места се разпределя
● Функцията нараства, като никоя по-населена държава получава не по-малко места 

от по-малко населена държава.
● Функцията е изпъкнала, тъй като по-малко населените държави (не само най-малко 

населените държави) получават повече места, отколкото биха получили по по-
пропорционална система, описана с линейна функция, а по-населените държави (не 
само най-населената държава) получава съответно по-малко места.

● Функцията се прилага за всички държави-членки по еднакъв начин; няма 
специално правило за конкретна държава членка

Условни обозначения: m е минимумът, M е максимумът, H е общият брой места, pi е 
броят на населението на държавата i (в милиони), n е броят на държавите. 
Понастоящем: 

16,   96,   751,   27,   81.802257,  ...  0.412970nm M H n p p     

Механизмът за разпределението на местата в Европейския парламент след изборите в 
държавите-членки по параболичния метод е както следва:

Първо  Проверява се дали правата линия, даваща m места на най-малката държава (сега 
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Малта) и М места на най-голямата държава (сега Германия), разпределя общо повече 

места от H. В такъв случай се използва линията ( ) np pA p m
K


  и K се коригира така, 

че сумата от закръгления A(pi) е H. (Например този случай се изпълнява, ако много 
населена държава се присъединява към ЕС).

Второ Проверява се дали параболичната крива, която разпределя m места на най-
малката държава, M на най-голямата държава, с нулев наклон в най-голямата държава, 
разпределя по-малко от H места (общо). В такъв случай се използва параболичната 
крива

2
1( )( ) p pA p M

K


 

и K се коригира, така че сумата от закръгления A(pi) е H. (Например това се случва, ако 
H=950).

Трето Във всеки друг случай (като настоящата ситуация) се използва параболичната 
крива

     1

1

( ) n n

n

M m p p p p p p
A p m

p p K
 

   




и K се коригира, така че сумата от закръгления A(pi) е H.

С текущите данни: K = 350, и параболичната крива е:

 

2

90 0.412970 (81.802257 )( 0.412970)( ) 6
81.802257 0.412970

5.44682 1.3407
350

p p pA p
K

pp

  
   



  

Ако нова държава се присъединява към ЕС, например през 2015 г., и нейното население 
е по-малко от това на Малта, тя получава 6 места; ако нейното население надвишава 
това на Германия, тя получава 96 места. В други случаи населението в милиони се 
замества в горната формула и се закръгля до най-близколо цяло число.

Or. en
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Изменение 138
Alexandra Thein, Alexander Graf Lambsdorff

Акт от 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщо 
пряко избирателно право
Приложение към член 2 a (нов)

Формулата за разпределение на 751 места в Европейския парламент е както следва:

E: Брой на жителите на държавата-членка i;

S: Брой на членовете на ЕП, които трябва да се изберат в държавата-членка i;

GM (min): Брой на основните места, които се разпределят предварително на всяка 
държава-членка

Броят на местата в допълнение към основните места се изчислява от дяла на 
претегления брой на жителите на държавата-членка в общия претеглен брой на 
жителите на всички държави-членки, умножен по броя на местата, които трябва да се 
разпределят над основните места. При общо 751 членове на ЕП и 27 държави-членки и 
при пет основни места, разпределяни на държава-членка, в допълнение към основните 
места остава да се разпределят 616 места. Факторът на претегляне х се изчислява, като 
в уравнението се замества S = 96 и се слага броят на жителите на най-голямата 
държава-членка. След това х може да бъде изчислен чрез числен метод. Ако броят на 
населението е известен за всички държави-членки, само стойност на х, по-малка от 1, 
ще удовлетворява това уравнение. Така се получава еднозначно решение.

Обосновка:

Горната формула е по-сложна от предложения Cambridge Compromise, но в резултат 
дава по-справедливо разпределение на местата по държави-членки и се придържа по-
точно към критерия за регресивна пропорционалност.
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