
AM\925604BG.doc PE504.228v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по конституционни въпроси

2012/2309(INI)

1.2.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 65

Проектодоклад
Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri
(PE502.178v02-00)

Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г.
(2012/2309(INI))



PE504.228v01-00 2/49 AM\925604BG.doc

BG

AM_Com_NonLegReport



AM\925604BG.doc 3/49 PE504.228v01-00

BG

Изменение 1
Paulo Rangel

Предложение за резолюция
Позоваване 3a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Акта за 
избирането на представители в 
Европейския парламент чрез всеобщи 
преки избори, приложен към 
Решението на Съвета от 20 
септември 1976 г., във вида, в който е 
изменен (Акт за изборите от 1976 г.)1, 
и по-специално член 14 от него,

Or. en

Изменение 2
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Предложение за резолюция
Съображение Бa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ба. като има предвид, че не 
съществуват ясни разпоредби 
относно начина, по който следва да се 
разпределят местата в Европейския 
парламент, когато нова държава 
членка се присъедини към Съюза, и 
като има предвид, че е необходимо да 
се отчете факта, че се очаква и по-
нататъшно разширяване на Съюза, 
което ще повдигне нови въпроси 
относно представителството на 
всяка държава членка в Европейския 
парламент и в Съвета на Европейския 

                                               
1 Решение на Съвета 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом (ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 1), 
изменено с Решение на Съвета 93/81/Евратом, ЕОВС, ЕИО (OВ L 33, 9.2.1993 г., 
стр. 15) и с Решение на Съвета 2002/772/ЕО, Евратом (OВ L 283, 21.10.2002 г., стр. 1).
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съюз,

Or. en

Изменение 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Предложение за резолюция
Съображение Бб (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Бб. като има предвид, че настоящото 
разпределение на местата в 
Европейския парламент не е 
пропорционално и следователно е в 
противоречие с Договора за 
Европейския съюз, и като има 
предвид, че представителството на 
всяка държава членка в Европейския 
парламент не може да се обсъжда 
отделно от представителството в 
Съвета на Европейския съюз,

Or. en

Изменение 4
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че следва да се 
отчетат демографските промени, 
настъпили от последните избори за 
Европейски парламент насам,

заличава се

Or. en
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Изменение 5
Zbigniew Ziobro

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че следва да се 
отчетат демографските промени, 
настъпили от последните избори за 
Европейски парламент насам,

заличава се

Or. pl

Изменение 6
György Schöpflin

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че следва да се 
отчетат демографските промени, 
настъпили от последните избори за 
Европейски парламент насам,

В. като има предвид, че по отношение 
на гражданите на Съюза и тези на 
трети държави, следва да се отчетат 
демографските промени и тези на 
мигриращото население, настъпили от 
последните избори за Европейски 
парламент насам,

Or. en

Изменение 7
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Предложение за резолюция
Съображение Вa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че понеже
проблемът с истински регресивното 



PE504.228v01-00 6/49 AM\925604BG.doc

BG

пропорционално представителство в 
Европейския парламент и в Съвета 
може да бъде окончателно решен 
само с промени в Договора за 
Европейския съюз, трябва да се 
намери временно решение до 
разрешаването на този въпрос с 
промени в Договора,

Or. en

Изменение 8
Sandra Kalniete

Предложение за резолюция
Съображение Вa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че е необходимо 
да се запази броят на местата 
възможно най-близо до този, който бе 
предложен с компромиса от 
Кеймбридж1, и същевременно да се 
направи опит за избягване на 
радикални промени, които биха 
произтекли от стриктното спазване 
на този компромис,

Or. en

Изменение 9
Gay Mitchell

Предложение за резолюция
Съображение Вa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че в определени 
случаи Договорът за Европейския съюз 

                                               
1 Вж. бележката „Разпределението на местата в Европейския парламент между държавите — членки на 
ЕС. Компромисът от Кеймбридж“ на Тематичния отдел „В“ на Парламента (PE 432.760).
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предвижда по-опростена процедура за 
изменение на Договора чрез 
междуправителствена конференция,

Or. en

Изменение 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Предложение за резолюция
Съображение Вa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че не следва да 
се вземат под внимание 
демографските промени с временен 
характер, причинени от цикличност 
в икономиката и засегнали 
държавите членки, които, като 
спазиха ангажимента си по 
споразуменията по програмите на ЕС 
за финансово подпомагане на 
платежния баланс, въведоха сериозни 
мерки за икономически корекции и 
запазиха фиксирани валутните си 
курсове, като по този начин 
спомогнаха да се гарантира 
финансовата стабилност и 
доверието в целия Съюз,

Or. en

Изменение 11
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Съображение Вa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че исканата по 
този начин промяна на 
разпределението на местата между 
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държавите членки не следва да бъде 
произволна, но следва да се основава 
на математически принцип, който да 
се прилага прагматично и да 
ограничава възможните загуби до 
най-много едно място за всички 
държави членки,

Or. en

Изменение 12
Sandra Kalniete

Предложение за резолюция
Съображение Вб (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вб. като има предвид, че 
разглеждането на политическата 
осъществимост на 
преразпределението на местата в 
Европейския парламент не следва да 
доведе до някакво сериозно 
отклонение от компромиса от 
Кеймбридж1,

Or. en

Изменение 13
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Съображение Вб (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вб. като има предвид, че за да се 
установи пълна легитимност, ще 
бъде неподходящо да се оставя 
разпределението на местата в 

                                               
1 Вж. бележката „Разпределението на местата в Европейския парламент между държавите — членки на 
ЕС. Компромисът от Кеймбридж“ на Тематичния отдел „В“ на Парламента (PE 432.760).
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Европейския парламент на все нови и 
нови преговори и законодателни 
актове след всяка промяна на 
числеността на населението в 
държавите членки, и като има 
предвид, че поради тази причина е 
наложително разпределението на 
местата да се изчислява в по-
дългосрочна перспектива с помощта 
на прецизна математическа формула, 
установяваща ясна, прозрачна и 
обективна връзка между населението 
на всяка държава членка и броя на 
местата в Европейския парламент, 
на които същата има право, като 
същевременно изискванията, 
заложени в договорите, се спазват 
напълно,

Or. en

Изменение 14
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Съображение Вв (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вв. като има предвид, че 
споразумението относно най-
подходящата математическа 
формула следва да бъде постигнато 
чрез широко обществено обсъждане 
между институциите на 
Европейския съюз, парламентите и 
правителствата на държавите 
членки и европейските граждани, и 
като има предвид, че най-добрата 
рамка за това би бил Европейският 
конвент съгласно член 48 от Договора 
за Европейския съюз,

Or. en
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Изменение 15
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Предложение за резолюция
Параграф 2a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. изтъква, че единственото 
възможно временно решение, за да не 
се наруши балансът на 
представителството на държавите 
членки в Съюза, е временно да се 
увеличи броят на местата в 
Европейския парламент от 
парламентарния мандат 2014—
2019 г. до извършването на промени в 
Договора;

Or. en

Изменение 16
Paulo Rangel

Предложение за резолюция
Параграф 2a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. представя на Съвета 
приложеното предложение за 
решение на Съвета, включващо мерки 
за практически процедури по 
прилагането на съществуващия Акт 
за изборите от 1976 г., предвид 
изборите за Европейски парламент, 
които трябва да се проведат през май 
2014 г.; предлага тези практически 
процедури да бъдат, както следва:
– кандидатите се определят чрез 
демократичен процес и имената им се 
оповестяват не по-късно от шест 
седмици преди изборите;
– ако политическа партия, 
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участваща в изборите за Европейски 
парламент, принадлежи към 
европейска политическа партия или е 
заявила намерението си да се включи 
в нея, името на тази европейска 
политическа партия се посочва ясно 
върху бюлетината за гласуване (в 
скоби);
– изборите за Европейски парламент 
се провеждат на дата и в часове, 
определени от всяка държава членка; 
този ден се избира в рамките на един 
и същи период, започващ в четвъртък 
сутрин и приключващ в неделя, не по-
късно от 20:00 часа централно 
европейско време.

Or. en

Изменение 17
Zbigniew Ziobro

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел да бъде 
определена система, която ще позволи 
при необходимост в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
да бъде осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване 

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел да бъде 
определена система, която ще позволи 
при необходимост в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
да бъде осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции;
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на определен брой места за членове на 
ЕП, избрани с транснационални 
листи;

Or. pl

Изменение 18
Paulo Rangel

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел да бъде 
определена система, която ще 
позволи при необходимост в бъдеще, 
всеки път преди избори за Европейски 
парламент, да бъде осъществявано 
обективно преразпределение на 
местата между държавите членки въз 
основа на принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

3. съзнава, че в бъдеще съставът на 
Европейския парламент ще се нуждае 
от коригиране, за да се отчете 
влиянието на бъдещите 
присъединявания и на надлежно 
констатираните демографски 
тенденции сред населението на 
държавите членки; ако е необходимо, 
се ангажира да представи в достатъчно 
дълъг срок преди началото на 
парламентарния мандат 2019—2024 г. 
ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел да бъде 
определено преразпределение на 
местата между държавите членки въз 
основа на принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, и без да се изключва 
възможността за запазване на определен 
брой места за членове на ЕП, избрани с 
транснационални листи;

Or. en

Изменение 19
Gerald Häfner

Предложение за резолюция
Параграф 3
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Предложение за резолюция Изменение

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди 
началото на парламентарния мандат 
2019—2024 г. ново предложение за 
решение на Европейския съвет, с цел 
да бъде определена система, която ще 
позволи при необходимост в бъдеще, 
всеки път преди избори за Европейски 
парламент, да бъде осъществявано 
обективно преразпределение на местата 
между държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

3. поема ангажимент да представи до 
31 декември 2015 г. ново предложение 
за изменение на Договорите чрез 
обикновена процедура за 
преразглеждане съгласно член 48 на 
Договора за Европейския съюз, с цел да 
бъде определена система, която ще 
позволи при необходимост в бъдеще, 
всеки път преди избори за Европейски 
парламент, да бъде осъществявано 
трайно, обективно и прозрачно
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
нелинейна математическа формула, 
удовлетворяваща принципа на 
регресивната пропорционалност, 
определен в член 1 от решението, като 
се отчитат евентуалното увеличение на 
техния брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

Or. en

Изменение 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди 
началото на парламентарния мандат 
2019—2024 г. ново предложение за 
решение на Европейския съвет, с цел да 
бъде определена система, която ще 
позволи при необходимост в бъдеще, 
всеки път преди избори за Европейски 
парламент, да бъде осъществявано 

3. ангажира се да представи до края на 
2015 г. ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел в достатъчно 
дълъг срок преди началото на 
парламентарния мандат 2019—
2024 г. да бъде определена система, 
която ще позволи в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
обективно да се преразпределят
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обективно преразпределение на
местата между държавите членки въз 
основа на принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

местата между държавите членки въз 
основа на принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

Or. fr

Изменение 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди 
началото на парламентарния мандат 
2019—2024 г. ново предложение за 
решение на Европейския съвет, с цел да 
бъде определена система, която ще 
позволи при необходимост в бъдеще, 
всеки път преди избори за Европейски 
парламент, да бъде осъществявано 
обективно преразпределение на местата 
между държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

3. ангажира се да представи до края на 
2015 г. ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел в достатъчно 
дълъг срок преди началото на 
парламентарния мандат 2019—
2024 г. да бъде определена система, 
която ще позволи в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
да бъде осъществявано обективно 
разпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

Or. de
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Изменение 22
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел да бъде 
определена система, която ще позволи 
при необходимост в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
да бъде осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. ново трайно и прозрачно
предложение за решение на 
Европейския съвет, основано на 
аритметична формула, с цел да бъде 
определена система, която ще позволи 
при необходимост в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
да бъде осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

Or. en

Изменение 23
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел да бъде 

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. ново предложение за решение на
Европейския съвет, с цел да бъде 
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определена система, която ще позволи 
при необходимост в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
да бъде осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

определена система, която ще позволи 
при необходимост в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
да се преразглежда разпределението 
на местата въз основа на надлежно 
констатирано демографско развитие 
и да бъде осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, без да се изключва 
евентуалното увеличение на техния 
брой и възможността за запазване на
определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

Or. de

Изменение 24
György Schöpflin

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел да бъде 
определена система, която ще позволи 
при необходимост в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
да бъде осъществявано обективно
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции и без да се 
изключва възможността за запазване на 
определен брой места за членове на ЕП, 

3. ангажира се да представи в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. ново предложение за решение на 
Европейския съвет, с цел да бъде 
определена система, която ще позволи 
при необходимост в бъдеще, всеки път 
преди избори за Европейски парламент, 
да бъде осъществявано 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1 
от решението, като се отчитат надлежно 
констатираните демографски и 
миграционни тенденции, по 
отношение на гражданите на Съюза 
и тези на трети държави, и без да се 
изключва възможността за запазване на 
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избрани с транснационални листи; определен брой места за членове на ЕП, 
избрани с транснационални листи;

Or. en

Изменение 25
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 3a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. счита, че въпросът за 
разпределението на местата в 
Европейския парламент следва да 
бъде решен само в съчетание с 
преразглеждането на системата за 
гласуване в Съвета, на базата на 
разбирането, че управлението на 
Европейския съюз е хибриден 
компромис между 
международноправния принцип за 
равнопоставеност на държавите и
демократичния принцип „едно лице 
— един глас“; решава за тази цел да 
представи предложения на следващия 
Конвент, който трябва да бъде 
свикан въз основа на член 48, 
параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 26
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за резолюция
Параграф 3a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. подчертава, че в държавите 
членки с население над 30 милиона 
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души избирателните закони за 
изборите за Европейски парламент 
следва да включват регионите като 
отделни избирателни райони, за да се 
осигури тяхното пропорционално 
представителство;

Or. en

Изменение 27
Paulo Rangel

Предложение за резолюция
Параграф 3a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. обръща внимание на 
политическата връзка между въпроса 
за разпределението на местата в 
Европейския парламент и един 
цялостен пакет от реформи за 
институциите на Съюза, особено що 
се отнася до системата за гласуване в 
Съвета, и подчертава 
необходимостта този пакет да бъде 
последователен и да зачита 
равнопоставеността на държавите 
членки; следователно отбелязва, че 
една нова система за разпределение на 
местата в Европейския парламент 
следва да се разглежда единствено 
редом с преразглеждането на 
системата за гласуване в Съвета;

Or. en

Изменение 28
Helmut Scholz

Предложение за резолюция
Параграф 3a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

3a. подчертава готовността за 
намиране на решение, в рамките на 
необходимото преразглеждане на 
Договорите, на въпроса с 
разпределението на местата в 
Европейския парламент в цялостния 
контекст на представителността, 
задачите, състава и политическата 
роля на всички законодателни 
институции, както и на 
консултативните органи на Съюза;

Or. de

Изменение 29
Paulo Rangel

Предложение за резолюция
Параграф 3б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3б. изисква от Европейския съвет, в 
съответствие с Декларация № 11 по 
член 17, параграфи 6 и 7 от Договора 
за Европейския съюз на 
Междуправителствената 
конференция, приела Лисабонския 
договор, да започне преговори за 
съвместно определяне на 
договореностите за консултациите, с 
цел да се осигури гладкото протичане 
на процеса, водещ до избирането на 
председател на Европейската 
комисия, по начин, който да отразява 
изборите за Европейски парламент;

Or. en

Изменение 30
Paulo Rangel



PE504.228v01-00 20/49 AM\925604BG.doc

BG

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. възлага на своя председател да 
предаде настоящата резолюция и 
приложеното тук предложение за 
решение на Европейския съвет, заедно с 
горепосочения доклад на неговата 
комисия по конституционни въпроси, на 
Европейския съвет и на правителството 
и парламента на Република Хърватия и 
за сведение — на Комисията и на 
правителствата и парламентите на 
държавите членки.

4. възлага на своя председател да 
предаде настоящата резолюция и 
приложените тук предложения за 
решения на Европейския съвет и на 
Съвета, заедно с горепосочения доклад 
на неговата комисия по конституционни 
въпроси, на Европейския съвет и на 
Съвета, и на правителството и 
парламента на Република Хърватия и за 
сведение — на Комисията и на 
правителствата и парламентите на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 31
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Съображение 4

Предложение за решение Изменение

(4) Настоящото решение трябва да 
изпълнява критериите, определени в 
член 14, параграф 2, алинея първа от 
Договора за Европейския съюз, а 
именно броят на представителите на 
гражданите на Съюза да не надхвърля 
седемстотин и петдесет, плюс 
председателя, като представителството 
на гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест членове на ЕП за държава членка,
и никоя държава членка не получава 
повече от деветдесет и шест места,

(4) Настоящото решение е трябвало да 
изпълни критериите, определени в 
член 14, параграф 2, алинея първа от 
Договора за Европейския съюз, а 
именно броят на представителите на 
гражданите на Съюза да не надхвърля 
седемстотин и петдесет, плюс 
председателя, като представителството 
на гражданите е регресивно 
пропорционално, с минимален праг от 
шест членове на ЕП за държава членка, 
и никоя държава членка не получава 
повече от деветдесет и шест места,

Or. en
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Изменение 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 1 – уводна част

Предложение за решение Изменение

При прилагането на принципа на 
регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, се спазват възможно най-строго 
следните принципи:

При прилагането на принципа на 
регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, е трябвало да се спазят
възможно най-строго следните 
принципи:

Or. en

Изменение 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 1 – уводна част

Предложение за решение Изменение

При прилагането на принципа на 
регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, се спазват възможно най-строго
следните принципи:

При прилагането на принципа на 
регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, се спазват следните принципи:

Or. fr

Изменение 34
Louis Michel

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 1 – уводна част

Предложение за решение Изменение

При прилагането на принципа на При прилагането на принципа на 
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регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, се спазват възможно най-строго
следните принципи:

регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, се спазват следните принципи:

Or. fr

Изменение 35
Sandrine Bélier

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 1 – уводна част

Предложение за решение Изменение

При прилагането на принципа на 
регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, се спазват възможно най-строго
следните принципи:

При прилагането на принципа на 
регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, се спазват следните принципи:

Or. fr

Изменение 36
Andrew Duff

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 1 – тире 1

Предложение за решение Изменение

– минималният и максималният 
брой, определени в Договора, трябва 
да бъдат използвани напълно, за да се 
гарантира, че разпределението на 
местата в Европейския парламент 
отразява във възможно най-голяма 
степен числеността на населението 
на съответните държави членки;

заличава се

Or. en
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Изменение 37
Martina Anderson

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 1 – тире 1

Предложение за решение Изменение

– минималният и максималният 
брой, определени в Договора, трябва 
да бъдат използвани напълно, за да се 
гарантира, че разпределението на 
местата в Европейския парламент 
отразява във възможно най-голяма 
степен числеността на населението 
на съответните държави членки;

заличава се

Or. en

Изменение 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 1

Предложение за решение Изменение

При прилагането на принципа на 
регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, се спазват възможно най-строго
следните принципи:

При прилагането на принципа на 
регресивната пропорционалност, 
предвиден в член 14, параграф 2, първа 
алинея от Договора за Европейския 
съюз, се спазват следните принципи:

– минималният и максималният
брой, определени в Договора, трябва да 
бъдат използвани напълно, за да се 
гарантира, че разпределението на 
местата в Европейския парламент
отразява във възможно най-голяма 
степен числеността на населението на 
съответните държави членки;

– разпределението на местата в 
Европейския парламент трябва да 
използва напълно минималния и 
максималния брой, определени в 
Договора, за да отразява във възможно 
най-голяма степен числеността на 
населението на съответните държави 
членки;

– колкото по-голямо е населението на 
дадена държава членка, толкова по-

– съотношението между населението 
и броя на местата, определени за 
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голям е броят на местата, на които 
тя има право;

всяка държава членка, преди да се 
закръглят на цели числа, трябва да се 
променя в зависимост от 
съответното население, така че 
всеки представител на държава 
членка с по-многобройно население да 
представлява повече граждани, 
отколкото всеки представител на 
държава членка с по-малобройно 
население, и обратно, никоя държава 
членка с по-малобройно население да 
не разполага с повече места от 
държава членка с по-многобройно 
население.

– колкото по-голямо е населението на 
дадена държава членка, толкова по-
голям е броят на гражданите, 
представлявани от всеки един от 
нейните членове в Европейския 
парламент.

Or. en

Изменение 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 1 – тире 1а (ново)

Предложение за решение Изменение

– броят на местата не се намалява за 
тези държави членки, които в 
рамките на програмите на ЕС за 
финансово подпомагане на 
платежния баланс въведоха сериозни 
корекционни мерки и запазиха 
фиксирани валутните си курсове, 
като по този начин спомогнаха да се 
гарантира финансовата стабилност 
и доверието в целия Съюз;

Or. en
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Изменение 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 1а (нов)

Предложение за решение Изменение

Член 1а
Разпределението на местата в 
Европейския парламент между 
държавите членки за 
парламентарния мандат 2014—
2019 г. следва модифицирано 
прилагане на формулата за 
разпределение на местата на базата
на населението (Grimmett, 
Oelbermann/Pukelsheim, 2012 г.1), като 
изчислените загуби се ограничават до 
едно място, освен ако това би довело 
до разпределянето на повече от 96 
места на дадена държава членка, и 
като се пропускат възможните 
ползи.

Or. en

Изменение 41
György Schöpflin

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 2

Предложение за решение Изменение

Общото население на държавите членки 
се изчислява от Комисията (Евростат) 
въз основа на данни, предоставени от 
държавите членки, и в съответствие с 
метод, определен с регламент на 
Европейския парламент и на Съвета.

Общото население на държавите 
членки, в това число гражданите на 
Съюза и тези на трети държави, се 
изчислява от Комисията (Евростат) въз 
основа на данни, предоставени от 
държавите членки, и в съответствие с 
метод, определен с регламент на 
Европейския парламент и на Съвета.

                                               
1 Вж. бележката „Разпределението на местата в Европейския парламент между държавите — членки на 
ЕС. Компромисът от Кеймбридж“ на Тематичния отдел „В“ на Парламента (PE 432.760).
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Or. en

Изменение 42
Gay Mitchell, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3 – уводна част

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на 
парламентарния мандат 2014—
2019 г. и в съответствие с член 1,
броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Броят на представителите на 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, следва да се 
определи между 2014 и 2019 г., с оглед 
на това той да влезе в сила от 
началото на парламентарния мандат 
2019—2024 г., като се вземат под 
внимание всички други 
институционални реформи, които 
може да бъдат необходими за 
подобряване на функционирането на 
Съюза.

Белгия 21
България 17
Чешка република 21
Дания 13
Германия 96
Естония 6
Ирландия 11
Гърция 21
Испания 54
Франция 74
Хърватия 11
Италия 73
Кипър 6
Латвия 8
Литва 11
Люксембург 6
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Унгария 21
Малта 6
Нидерландия 26
Австрия 19
Полша 51
Португалия 21
Румъния 32
Словения 8
Словакия 13
Финландия 13
Швеция 19
Обединено кралство73

Or. en

Изменение 43
Louis Michel

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3 – уводна част

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на 
парламентарния мандат 2014—
2019 г. и в съответствие с член 1, броят 
на представителите в Европейския 
парламент, избрани във всяка държава 
членка, се определя, както следва:

В съответствие с член 1, броят на 
представителите в Европейския 
парламент, избрани във всяка държава 
членка за парламентарния мандат 
2014—2019 г., се определя, както 
следва:

Or. fr

Изменение 44
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3
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Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 22
България 17 България 18
Чешка република 21 Чешка република 22
Дания 13 Дания 13

Германия 96 Германия 99
Естония 6 Естония 6

Ирландия 11 Ирландия 12
Гърция 21 Гърция 22
Испания 54 Испания 54
Франция 74 Франция 74

Хърватия 11 Хърватия 12
Италия 73 Италия 73

Кипър 6 Кипър 6

Латвия 8 Латвия 9
Литва 11 Литва 12
Люксембург 6 Люксембург 6

Унгария 21 Унгария 22
Малта 6 Малта 6

Нидерландия 26 Нидерландия 26
Австрия 19 Австрия 19

Полша 51 Полша 51

Португалия 21 Португалия 22
Румъния 32 Румъния 33
Словения 8 Словения 8

Словакия 13 Словакия 13
Финландия 13 Финландия 13

Швеция 19 Швеция 20
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Обединено кралство 73 Обединено кралство 73

Or. en

Изменение 45
Sandra Kalniete

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 20
България 17 България 16
Чешка република 21 Чешка република 20
Дания 13 Дания 13

Германия 96 Германия 96
Естония 6 Естония 6

Ирландия 11 Ирландия 12
Гърция 21 Гърция 20
Испания 54 Испания 55
Франция 74 Франция 77
Хърватия 11 Хърватия 11
Италия 73 Италия 73

Кипър 6 Кипър 6

Латвия 8 Латвия 9
Литва 11 Литва 11
Люксембург 6 Люксембург 6

Унгария 21 Унгария 19
Малта 6 Малта 6

Нидерландия 26 Нидерландия 26



PE504.228v01-00 30/49 AM\925604BG.doc

BG

Австрия 19 Австрия 18
Полша 51 Полша 50
Португалия 21 Португалия 20
Румъния 32 Румъния 32

Словения 8 Словения 9
Словакия 13 Словакия 13

Финландия 13 Финландия 13
Швеция 19 Швеция 19

Обединено кралство73 Обединено кралство75

Or. en

Изменение 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 20
България 17 България 17

Чешка република 21 Чешка република 20
Дания 13 Дания 13

Германия 96 Германия 96
Естония 6 Естония 6

Ирландия 11 Ирландия 11

Гърция 21 Гърция 20
Испания 54 Испания 57
Франция 74 Франция 78
Хърватия 11 Хърватия 11
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Италия 73 Италия 74
Кипър 6 Кипър 6

Латвия 8 Латвия 7
Литва 11 Литва 9
Люксембург 6 Люксембург 6

Унгария 21 Унгария 19
Малта 6 Малта 6
Нидерландия 26 Нидерландия 26

Австрия 19 Австрия 19
Полша 51 Полша 51

Португалия 21 Португалия 20
Румъния 32 Румъния 31
Словения 8 Словения 7
Словакия 13 Словакия 13

Финландия 13 Финландия 13
Швеция 19 Швеция 19

Обединено кралство73 Обединено кралство76

Or. en

Изменение 47
Sandrine Bélier

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 20
България 17 България 17

Чешка република 21 Чешка република 20
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Дания 13 Дания 13
Германия 96 Германия 96

Естония 6 Естония 6
Ирландия 11 Ирландия 11

Гърция 21 Гърция 20
Испания 54 Испания 57
Франция 74 Франция 78
Хърватия 11 Хърватия 11

Италия 73 Италия 74
Кипър 6 Кипър 6

Латвия 8 Латвия 7
Литва 11 Литва 9
Люксембург 6 Люксембург 6
Унгария 21 Унгария 19
Малта 6 Малта 6
Нидерландия 26 Нидерландия 26

Австрия 19 Австрия 19
Полша 51 Полша 51

Португалия 21 Португалия 20
Румъния 32 Румъния 31
Словения 8 Словения 7
Словакия 13 Словакия 13

Финландия 13 Финландия 13
Швеция 19 Швеция 19

Обединено кралство 73 Обединено кралство 76

Or. fr

Изменение 48
Martina Anderson

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3
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Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 21
България 17 България 17

Чешка република 21 Чешка република 21
Дания 13 Дания 13

Германия 96 Германия 95
Естония 6 Естония 6

Ирландия 11 Ирландия 12
Гърция 21 Гърция 21

Испания 54 Испания 54
Франция 74 Франция 74

Хърватия 11 Хърватия 11

Италия 73 Италия 72
Кипър 6 Кипър 6
Латвия 8 Латвия 8

Литва 11 Литва 11
Люксембург 6 Люксембург 6

Унгария 21 Унгария 21
Малта 6 Малта 6

Нидерландия 26 Нидерландия 26

Австрия 19 Австрия 18
Полша 51 Полша 50
Португалия 21 Португалия 21

Румъния 32 Румъния 32
Словения 8 Словения 8

Словакия 13 Словакия 13
Финландия 13 Финландия 13

Швеция 19 Швеция 19
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Обединено кралство 73 Обединено кралство 73

Or. en

Изменение 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 21
България 17 България 17

Чешка република 21 Чешка република 21
Дания 13 Дания 13

Германия 96 Германия 96
Естония 6 Естония 6

Ирландия 11 Ирландия 12
Гърция 21 Гърция 21

Испания 54 Испания 54
Франция 74 Франция 74

Хърватия 11 Хърватия 12
Италия 73 Италия 73

Кипър 6 Кипър 6
Латвия 8 Латвия 8

Литва 11 Литва 11
Люксембург 6 Люксембург 6

Унгария 21 Унгария 21
Малта 6 Малта 6

Нидерландия 26 Нидерландия 26
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Австрия 19 Австрия 18
Полша 51 Полша 50
Португалия 21 Португалия 21
Румъния 32 Румъния 32

Словения 8 Словения 8
Словакия 13 Словакия 13

Финландия 13 Финландия 13
Швеция 19 Швеция 19

Обединено кралство 73 Обединено кралство 73

Or. en

Изменение 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward и Brian Crowley

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 21
България 17 България 17

Чешка република 21 Чешка република 21
Дания 13 Дания 13

Германия 96 Германия 96
Естония 6 Естония 6

Ирландия 11 Ирландия 12
Гърция 21 Гърция 21

Испания 54 Испания 54
Франция 74 Франция 74

Хърватия 11 Хърватия 11
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Италия 73 Италия 73
Кипър 6 Кипър 6

Латвия 8 Латвия 8
Литва 11 Литва 11

Люксембург 6 Люксембург 6

Унгария 21 Унгария 20
Малта 6 Малта 6
Нидерландия 26 Нидерландия 26

Австрия 19 Австрия 19
Полша 51 Полша 51

Португалия 21 Португалия 21
Румъния 32 Румъния 32

Словения 8 Словения 8
Словакия 13 Словакия 13

Финландия 13 Финландия 13
Швеция 19 Швеция 19

Обединено кралство 73 Обединено кралство 73

Or. en

Изменение 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 21
България 17 България 17

Чешка република 21 Чешка република 21
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Дания 13 Дания 13
Германия 96 Германия 96

Естония 6 Естония 6

Ирландия 11 Ирландия 12
Гърция 21 Гърция 21
Испания 54 Испания 54

Франция 74 Франция 74

Хърватия 11 Хърватия 12
Италия 73 Италия 72
Кипър 6 Кипър 6

Латвия 8 Латвия 8
Литва 11 Литва 11

Люксембург 6 Люксембург 6
Унгария 21 Унгария 21

Малта 6 Малта 6
Нидерландия 26 Нидерландия 26

Австрия 19 Австрия 18
Полша 51 Полша 51

Португалия 21 Португалия 21
Румъния 32 Румъния 32

Словения 8 Словения 8
Словакия 13 Словакия 13

Финландия 13 Финландия 13
Швеция 19 Швеция 19

Обединено кралство 73 Обединено кралство 73

Or. en

Изменение 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Lokkegaard, Nils Torvalds и Hannu Takkula

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3
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Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 21
България 17 България 17

Чешка република 21 Чешка република 21
Дания 13 Дания 13

Германия 96 Германия 96
Естония 6 Естония 6

Ирландия 11 Ирландия 11
Гърция 21 Гърция 21

Испания 54 Испания 54
Франция 74 Франция 74

Хърватия 11 Хърватия 11
Италия 73 Италия 73

Кипър 6 Кипър 6
Латвия 8 Латвия 8

Литва 11 Литва 11
Люксембург 6 Люксембург 6

Унгария 21 Унгария 21
Малта 6 Малта 6

Нидерландия 26 Нидерландия 26

Австрия 19 Австрия 18
Полша 51 Полша 51
Португалия 21 Португалия 21

Румъния 32 Румъния 32
Словения 8 Словения 8

Словакия 13 Словакия 13
Финландия 13 Финландия 13

Швеция 19 Швеция 20
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Обединено кралство 73 Обединено кралство 73

Or. en

Изменение 53
Andrew Duff

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 21

България 17 България 17
Чешка република 21 Чешка република 21

Дания 13 Дания 13
Германия 96 Германия 96

Естония 6 Естония 6
Ирландия 11 Ирландия 11

Гърция 21 Гърция 21
Испания 54 Испания 54

Франция 74 Франция 74
Хърватия 11 Хърватия 11

Италия 73 Италия 73
Кипър 6 Кипър 6

Латвия 8 Латвия 8
Литва 11 Литва 11

Люксембург 6 Люксембург 6
Унгария 21 Унгария 21

Малта 6 Малта 6
Нидерландия 26 Нидерландия 26

Австрия 19 Австрия 18
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Полша 51 Полша 51
Португалия 21 Португалия 21

Румъния 32 Румъния 32
Словения 8 Словения 8

Словакия 13 Словакия 13
Финландия 13 Финландия 13

Швеция 19 Швеция 20
Обединено кралство 73 Обединено кралство 73

Or. en

Изменение 54
Gunnar Hökmark

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 21

България 17 България 17
Чешка република 21 Чешка република 21

Дания 13 Дания 13
Германия 96 Германия 96

Естония 6 Естония 6
Ирландия 11 Ирландия 11

Гърция 21 Гърция 21
Испания 54 Испания 54

Франция 74 Франция 74
Хърватия 11 Хърватия 11

Италия 73 Италия 73
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Кипър 6 Кипър 6
Латвия 8 Латвия 8

Литва 11 Литва 11
Люксембург 6 Люксембург 6

Унгария 21 Унгария 21
Малта 6 Малта 6

Нидерландия 26 Нидерландия 26

Австрия 19 Австрия 18
Полша 51 Полша 51
Португалия 21 Португалия 21

Румъния 32 Румъния 32
Словения 8 Словения 8

Словакия 13 Словакия 13
Финландия 13 Финландия 13

Швеция 19 Швеция 20
Обединено кралство 73 Обединено кралство 73

Or. en

Изменение 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3

Предложение за решение Изменение

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Считано от началото на парламентарния 
мандат 2014—2019 г. и в съответствие с 
член 1, броят на представителите в 
Европейския парламент, избрани във 
всяка държава членка, се определя, 
както следва:

Белгия 21 Белгия 21
България 17 България 17

Чешка република 21 Чешка република 21
Дания 13 Дания 13

Германия 96 Германия 96
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Естония 6 Естония 6
Ирландия 11 Ирландия 11

Гърция 21 Гърция 21
Испания 54 Испания 54

Франция 74 Франция 74
Хърватия 11 Хърватия 11

Италия 73 Италия 73
Кипър 6 Кипър 6

Латвия 8 Латвия 8
Литва 11 Литва 11

Люксембург 6 Люксембург 6

Унгария 21 Унгария 20
Малта 6 Малта 6
Нидерландия 26 Нидерландия 26

Австрия 19 Австрия 19
Полша 51 Полша 51

Португалия 21 Португалия 21
Румъния 32 Румъния 32

Словения 8 Словения 8
Словакия 13 Словакия 13

Финландия 13 Финландия 13

Швеция 19 Швеция 20
Обединено кралство 73 Обединено кралство 73

Or. en

Изменение 56
Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 3а (нов)

Предложение за решение Изменение

Член 3а
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Горепосочените числа не 
представляват справедливо и логично 
разпределение на местата, както 
изисква Лисабонският договор.

Or. en

Изменение 57
Paulo Rangel

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 4

Предложение за решение Изменение

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано обективно
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно
констатираните демографски 
тенденции.

Ако е необходимо, настоящото решение 
се преразглежда в достатъчно дълъг 
срок преди началото на парламентарния 
мандат 2019—2024 г., с цел да бъде 
определено преразпределение на 
местата между държавите членки въз 
основа на принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.

Or. en

Изменение 58
 Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 4

Предложение за решение Изменение

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди 

Настоящото решение се преразглежда 
до края на 2015 г., с цел в достатъчно 
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началото на парламентарния мандат 
2019—2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано обективно
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.

дълъг срок преди началото на 
парламентарния мандат 2019—
2024 г. да бъде определена система, 
която ще позволи в бъдеще, всеки път 
преди нови избори за Европейски 
парламент, да бъде осъществявано 
обективно разпределение на местата 
между държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.

Or. de

Изменение 59
 Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 4

Предложение за решение Изменение

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г., с цел да бъде определена
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.

Настоящото решение се преразглежда 
преди края на 2015 г., с цел да бъде 
определена в достатъчно дълъг срок 
преди началото на парламентарния 
мандат 2019—2024 г. система, която ще 
позволи в бъдеще, всеки път преди нови 
избори за Европейски парламент, да 
бъде осъществявано обективно 
разпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.

Or. fr
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Изменение 60
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 4

Предложение за решение Изменение

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди 
началото на парламентарния мандат 
2019—2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано обективно
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.

Настоящото решение остава в сила до 
момента, в който се установят нови 
принципи за преразпределение на 
местата между държавите членки въз 
основа на принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции, както и правата за 
гласуване в Съвета.

Or. en

Изменение 61
Louis Michel

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 4

Предложение за решение Изменение

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г. За тази цел се създава 
проучвателна група, за да се отчита 
редовно напредъкът на извършената 
работа. Окончателният доклад се 
представя в средата на 
парламентарния мандат 2014—
2019 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
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пропорционалност, определен в член 
1, като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.

всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции, и най-вече 
динамиката на раждаемостта.

Or. fr

Изменение 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 4

Предложение за решение Изменение

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано обективно 
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано трайно, обективно и 
прозрачно преразпределение на местата 
между държавите членки въз основа на 
нелинейна математическа формула, 
удовлетворяваща принципа на 
регресивната пропорционалност, 
определен в член 1, като се отчитат 
евентуалното увеличение на техния 
брой и надлежно констатираните 
демографски тенденции.

Or. en

Изменение 63
Andrew Duff

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
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Член 4

Предложение за решение Изменение

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано обективно
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано справедливо, трайно и 
прозрачно преразпределение на местата 
между държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 
тенденции.
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Изменение 64
György Schöpflin

Предложение за решение за определяне на състава на Европейския парламент
Член 4

Предложение за решение Изменение

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано обективно
преразпределение на местата между 
държавите членки въз основа на 
принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат евентуалното 
увеличение на техния брой и надлежно 
констатираните демографски 

Настоящото решение се преразглежда в 
достатъчно дълъг срок преди началото 
на парламентарния мандат 2019—
2024 г., с цел да бъде определена 
система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за 
Европейски парламент, да бъде 
осъществявано преразпределение на 
местата между държавите членки въз 
основа на принципа на регресивната 
пропорционалност, определен в член 1, 
като се отчитат надлежно 
констатираните демографски и 
миграционни тенденции сред тяхното 
население, състоящо се от граждани 
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тенденции. на Съюза и на трети държави.

Or. en

Изменение 65
Paulo Rangel

Приложение Іа към предложението за резолюция на Европейския парламент 
(ново)

Предложение за резолюция Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ Ia
Предложение за решение на Съвета 

относно практическите процедури за 
изборите за Европейски парламент 

през май 2014 г.
СЪВЕТЪТ,

като взе предвид Акта за избирането 
на представители в Европейския 
парламент чрез всеобщи преки избори, 
приложен към Решението на Съвета 
от 20 септември 1976 г. („Акта“), и 
по-специално член 14 от него,
като взе предвид предложението на 
Европейския парламент,
като има предвид, че разпоредбите на 
Договора по отношение на 
избирателната процедура следва да се 
приложат,
ПРИЕ разпоредбите, приложени към 
настоящото решение, и препоръчва 
те да бъдат приети от държавите 
членки в съответствие с техните 
конституционни изисквания и 
национални избирателни закони.
Настоящото решение се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.
Държавите членки незабавно 
осведомяват генералния секретар на 
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Съвета на Европейския съюз, че са 
осъществили процедурите, наложени 
от техните избирателни закони, за 
приемане на разпоредбите относно 
практическите процедури, 
предложени с настоящото решение.
Тези практически процедури влизат в 
сила в първия ден от месеца, следващ 
приемането на разпоредбите на 
настоящото решение от страна на 
държавите членки в съответствие с 
техните конституционни изисквания 
и национални избирателни закони.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Член 1

Кандидатите се определят чрез 
демократичен процес и имената им се 
оповестяват не по-късно от шест 
седмици преди началото на периода, 
посочен в член 10, параграф 1 от 
Акта.

Член 2
Ако политическа партия, участваща 
в изборите за Европейски парламент, 
принадлежи към европейска 
политическа партия или е заявила 
намерението си да се включи в нея, 
името на тази европейска 
политическа партия се посочва ясно 
върху бюлетината за гласуване (в 
скоби).

Член 3
Изборите за Европейски парламент се 
провеждат на дата и в часове, 
определени от всяка държава членка; 
този ден се избира в рамките на един 
и същи период, започващ в четвъртък 
сутринта и приключващ в неделя, не 
по-късно от 20:00 часа централно 
европейско време.
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