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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно статута и финансирането на европейските политически партии и на 
европейските политически фондации
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM)(2012)0499),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 224 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложение (C7-
0288/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от …1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно прилагането на 
Регламент (EО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите 
партии на европейско равнище3

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата 
на комисията по правни въпроси и комисията по бюджети (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1

2

3 ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 46.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Необходимо е Европейският съюз 
да функционира въз основа на 
принципа на представителната 
демокрация, както се посочва в член 
10, параграф 1 от Договора за 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда с материалните разпоредби на 
настоящия регламент и от националното 
право на държавите членки, в частност 
правото на държавата членка, в която 
съответно се намира тяхното седалище
и за целите на което те следва да 
определят подходяща правна форма, 
която да отговаря на форма на правен 
субект, призната в правния ред на 
тази държава членка.

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда с материалните разпоредби на 
настоящия регламент, а в случаите, 
които не са уредени от настоящия 
регламент или са само частично 
уредени от него или от съответните 
им устави – от националното право на 
държавите членки, в частност правото 
на държавата членка, в която съответно 
се намира тяхното седалище.

Or. en

Обосновка

Вж.предложението за изменение на член 4, параграф 1(в).
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Европейският парламент следва да 
осъществява редовни проверки за 
спазването на условията и изискванията, 
свързани с регистрацията и 
финансирането на европейските 
политически партии или европейските 
политически фондации. Тези проверки 
следва да се извършват ежегодно или 
след мотивирано искане на физическо 
или юридическо лице. Решенията, 
свързани със зачитането на принципите, 
на които се основава Съюза, следва да 
се вземат само съобразно със специално 
предвиден за целта ред и след 
консултации с комитета, съставен 
от независими изтъкнати личности.

(26) Европейският парламент следва да 
осъществява редовни проверки за 
спазването на условията и изискванията, 
свързани с регистрацията и 
финансирането на европейските 
политически партии или европейските 
политически фондации. Тези проверки 
следва да се извършват ежегодно или 
след мотивирано и надлежно 
обосновано искане на физическо или 
юридическо лице. Когато в такова 
искане се твърди, че има незачитане
на ценностите, на които се основава 
Съюзът, Европейският парламент
следва да изиска от своята комисия 
по конституционни въпроси да 
предостави становище по това 
твърдение в срок от два месеца от 
получаване на искането и да извърши 
всички подходящи разследвания. 
Решенията, свързани със зачитането
тези ценности, следва да се вземат 
само съобразно специално предвиден за 
целта ред.

Or. en

Обосновка
Комисията, отговорна за извършване на проверката на изискванията за регистрация, 
следва да бъде тази, която е отговорна за конституционните въпроси в рамките на 
Европейския парламент. Предложеното изменение въвежда най-ефективния метод за 
проверка и оценка.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „политическа партия“ означава 
обединение на граждани, което 

(1) „политическа партия“ означава 
обединение на граждани, което 
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преследва политически цели, преследва политически цели и което е 
признато или създадено в 
съответствие с правния ред на поне 
една държава членка,

Or. en

Обосновка

Гарантира, че само партии, които са правно издържани и по отношение на техния 
вътрешен демократичен ред, могат да се вземат предвид за условията за 
регистрация. Тази формулировка е идентична с регламента, който е в сила (член 2, 
параграф 1).

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „европейска политическа фондация“ 
означава самостоятелен субект, свързан 
официално с европейска политическа 
партия, който е с устав, регистриран в 
Европейския парламент съобразно с 
реда и условията, установени в 
настоящия регламент и който чрез 
дейността си в рамките на целите и 
основните ценности, следвани от 
Европейския съюз, поддържа и допълва 
целите на европейската политическа 
партия, като осъществява една или 
няколко от следните дейности:

(4) „европейска политическа фондация“ 
означава самостоятелен субект, свързан 
официално и пряко с европейска 
политическа партия, който е с устав, 
регистриран в Европейския парламент 
съобразно с реда и условията, 
установени в настоящия регламент и 
който чрез дейността си в рамките на 
целите и основните ценности, следвани 
от Европейския съюз, поддържа и 
допълва целите на европейската 
политическа партия, като осъществява 
една или няколко от следните дейности:

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „регионален парламент“ или (5) „регионален парламент“ или
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„регионално събрание“ означава орган,
чиито членове заемат изборна 
длъжност на регионално равнище или 
са политически подотчетни на 
изборно събрание,

„регионално събрание“ означава орган
със законодателни правомощия по 
силата на приложимото национално 
право, за който Европейският 
парламент е уведомен,

Or. en

Обосновка
Имайки предвид множеството регионални политически органи и организации със 
силно разнородни функции и правомощия, това изменение изтъква отново искане, 
отправено от Европейския парламент в неговата резолюция от 6 април 2011 г. 
(параграф 14). Целта е да се гарантира, че европейската политическа партия е 
фактор на определено равнище в политическия живот на държавата членка, преди да 
бъде регистрирана. Оценката дали парламенти или събрания принадлежат към тази 
категория може да се остави на държавите членки.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от два месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент и в 
срок от два месеца след всяка 
следваща промяна в националния 
правен ред държавите членки 
уведомяват Европейския парламент 
за своите регионални парламенти и 
регионални събрания по смисъла на 
параграф 1, точка 5.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) трябва да е представен в поне една б) той или неговите партии членки
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четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или 
в националните парламенти,
регионалните парламенти или събрания, 
или

трябва да са представени в поне една 
четвърт от държавите членки от членове 
на Европейския парламент или от 
членове на националните парламенти
или от членове на регионалните 
парламенти или събрания, или

Or. en

Обосновка
Изразът „или неговите партии членки“ е добавен, тъй като в повечето случаи 
европейската политическа партия не е пряко представена в парламентите, а непряко 
чрез националните партии, принадлежащи към нея, съгласно определението в член 2, 
параграф 2 от регламента. Вж. също изменение към член 2, параграф 5.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) трябва да гарантира 
представителство на двата пола в 
своите вътрешни органи и да 
насърчава равенството между 
половете при съставянето на своите 
избирателни листи.

Or. en

Обосновка
Наред с други принципи и критерии е важно европейските политически партии и 
фондации да насърчават представителността и равенството между половете в 
своите вътрешни органи.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) трябва да е свързана с европейска 
политическа партия, призната съобразно 

а) трябва да е официално и пряко
свързана с европейска политическа 
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с условията и реда, установени в 
настоящия регламент и това да е 
удостоверено от регистрирания устав на 
тази партия,

партия, призната съобразно с условията 
и реда, установени в настоящия 
регламент и това да е удостоверено от 
регистрирания устав на тази партия,

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правната форма на партията, 
както тя е призната в правния ред на 
държавата членка, в която е нейното 
седалище,

заличава се

Or. en

Обосновка
Правната конструкция, както е предложена от Комисията, означава, че преди 
„политически съюз“ да кандидатства за регистрация, за да придобие 
правосубектност съгласно правото на Съюза, трябва вече да притежава и да запазва 
своята правосубектност съгласно правото на една от държавите членки. Той трябва 
да има и да поддържа седалище в същата държава членка (вж. член 3, параграф 1, 
буква а), член 4, параграф 1, буква в), член 10, параграф 2 и член 11, параграф 4). 
Следователно правосубектността съгласно правото на Съюза трябва да се 
разглежда само като допълваща и „надградена“ върху вече съществуващи правни 
субекти съгласно правото на една държава членка. Това не е било намерението на 
инициаторите на статута на европейските политически партии, както е 
формулиран от Парламента в неговата резолюция от 6 април 2011 г. „...изразява 
убедеността си, че автентичният правен статут на европейските политически 
партии и тяхната правосубектност, основани пряко на правото на Европейския съюз, 
ще позволят на европейските политически партии и на техните политически 
фондации да действат като представителни субекти на европейския публичен 
интерес.“ (параграф 8). Освен че е политически неуместна, подобна „двойна 
правосубектност“ не е и необходима.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) зачитането и насърчаването на 
равенството между половете във 
вътрешните органи на партиите и 
насърчаването на равенството 
между половете при съставянето на 
избирателните листи,

Or. en

Обосновка
Вж.предложението за изменение на член 3, параграф 1, буква д) (нова).

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Политическа фондация може да 
регистрира своя устав в регистъра само 
чрез европейската политическа партия, 
с която е свързана.

4. Политическа фондация може да 
регистрира своя устав в регистъра само 
чрез европейската политическа партия, 
с която е официално и пряко свързана.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският парламент ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 

1. Европейският парламент ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
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политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5.

политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5. 
Незачитане на ценностите, на които 
се основава Съюзът, от страна на 
европейска политическа партия, 
включително от нейни членове, или 
от европейска политическа фондация, 
се установява само съобразно 
предвиденото в параграф 2 от 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

В настоящата формулировка редовната годишна проверка от Парламента обхваща 
също зачитането на основните принципи на Съюза (член 3, параграф 1, буква в)). Така 
Парламентът би взел решение по този повод евентуално и за прекратяване на 
регистрацията заради незачитане на тези ценности. Следва да бъде ясно, че тази 
най-чувствителна санкция може да бъде наложена само по процедурата, определена в 
член 7, параграф 2, където се предлагат адекватни предпазни мерки. 

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по 
въпроса в разумен срок.

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от своята комисия 
по конституционни въпроси да даде 
становище по въпроса в срок от два 
месеца след получаване на искането.

Or. en

Обосновка
Вж. изменение на съображение 26.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комитетът се състои от трима 
членове, като Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
посочват по един член в срок до шест 
месеца след края на първата сесия на 
Европейския парламент след 
изборите за Европейски парламент. 
Секретариатът и финансирането на 
комитета се осигуряват от 
Европейския парламент.

заличава се

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали продължават 
да се спазват едно или повече от 
условията и изискванията, установени в 
параграф 1. Незачитане на принципите, 
на които се основава Съюза, от страна 
на европейска политическа партия, 
включително от нейни членове, или от 
европейска политическа фондация, се 
установява само съобразно с 
предвиденото в параграф 2.

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано и надлежно обосновано
искане до Европейския парламент да 
провери дали продължават да се спазват
едно или повече от условията и 
изискванията, установени в параграф 1. 
Незачитане на принципите, на които се 
основава Съюза, от страна на 
европейска политическа партия, 
включително от нейни членове, или от 
европейска политическа фондация, се 
установява само съобразно с 
предвиденото в параграф 2 от 
настоящия член.

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация
има юридическа правосубектност,
която придобива в деня на вписването 
им в регистъра съобразно с член 6.

Европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация
придобива правосубектност в 
съответствие с правото на 
Европейския съюз след датата на 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз на решението,
прието от Европейския парламент, 
съгласно член 6, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Пояснение

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правният статут и
правоспособността на европейската 
политическа партия и на европейската 
политическа фондация се признават 
напълно във всички държави членки.

1. Правоспособността на европейската 
политическа партия и на европейската 
политическа фондация се признава 
напълно във всички държави членки.

Or. en

Обосновка
Правоспособност включва и „правен статут“.  
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Освен ако са наложени 
ограничения в уставите им, 
европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация 
имат всички необходими права, за да 
извършват дейностите си, 
включително и правото да 
притежават движима и недвижима 
собственост. Когато е необходимо за 
извършване на дейностите им, те 
имат право на установяване във всяка 
държава членка и могат, освен ако са 
наложени ограничения в уставите им, 
да извършват дейности в трети 
държави.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Ако са извършени действия от 
името на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация преди регистрацията в 
съответствие с член 3 и член 6 и 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не поема задълженията, 
възникнали в резултат на тези 
действия, физическите лица, партии 
или юридически лица, които са 
извършили тези действия, са 
солидарно и поотделно отговорни за 
тях.
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Or. en

Обосновка

Пояснява положението с оглед отговорността съгласно националното 
законодателство преди регистрацията на европейска политическа партия или 
свързана с нея фондация.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Наименованията „европейска 
политическа партия“ и „европейска 
политическа фондация“ могат да се 
използват само от политически 
съюзи или фондации, регистрирани в 
съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Необходимо за засилване на положението на истинските европейски партии и 
фондации и за предотвратяване на злоупотребите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По въпроси, неуредени или частично 
уредени в настоящия регламент,
статутът на европейската 
политическа партия и европейската 
политическа фондация се урежда в 
държавата членка, в която е тяхното 
седалище, с онези национални закони, 
които са приложими спрямо 
правната форма на партията или 
фондацията, посочена в нейния устав.
Дейностите, осъществявани от 

2. По въпроси, неуредени или частично 
уредени в настоящия регламент или в 
съответните устави, дейността на
европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация се
урежда от законите на в държавата 
членка, в която е тяхното седалище.
Дейностите, осъществявани от 
европейска политическа партия и 
европейска политическа фондация в 
други държави членки, се уреждат със 
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европейска политическа партия и 
европейска политическа фондация в 
други държави членки се уреждат със 
съответното национално право на тези 
държави членки.

съответното национално право на тези 
държави членки.

Or. en

Обосновка
Предложението на Комисията споменава разпоредбите, приложими към правната 
форма, избрана от партията или фондацията, в държавата членка, където се намира 
нейното седалище. Това е още един начин да се изрази идеята за „паралелни партии“,
съществуващи съгласно правото на държава членка и правото на Съюза; това не е 
необходимо и дори е неправилно (вж. също изменения към член 4, параграф 1, буква в) и 
член 11, параграф 4).

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Процедурите по ликвидация, 
несъстоятелност, преустановяване на 
плащания и други подобни се уреждат с 
правните разпоредби, които се прилагат 
за правната форма, посочена в устава 
на европейската политическа партия 
или европейската политическа 
фондация, в държавата членка, в която 
се намира нейното седалище.

4. Процедурите по ликвидация, 
несъстоятелност, преустановяване на 
плащания и други подобни се уреждат с 
правните разпоредби, които се прилагат 
за политическите партии или 
политически фондации в държавата 
членка, в която се намира седалището 
на въпросната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация.

Or. en

Обосновка

Допълва член 10, изменен по отношение на процедурите, които трябва да се 
провеждат  на предварително определено място.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 
нейните членове, която не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да 
подаде заявление за финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз 
съобразно реда и условията, 
публикувани от Европейския регламент
в покана за [финансиране].

1. Европейска политическа партия,
която е регистрирана съобразно 
настоящия регламент и същевременно
представена в поне една четвърт от 
държавите членки от политически 
партии по смисъла на член 2, 
параграф 1, и в Европейския парламент
– от най-малко един от нейните членове, 
може да подаде заявление за 
финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз. Заявленията за 
финансиране трябва да бъдат 
представени съобразно реда и 
условията, публикувани от Европейския
парламент. Европейската 
политическа партия не може да бъде 
в положение, отговарящо на 
критериите за изключване, 
определени във Финансовия
регламент.

Or. en

Обосновка
Регистрирането на политическа партия като политическа партия на равнището на 
Съюза и нейното признаване за такава, от една страна, и допустимостта за 
финансиране, от друга страна, следва да бъдат разграничени и третирани по 
различен начин. Докато регистрирането като партия е възможно за политически 
съюз, съставен от физически лица, членове на национални или регионални парламенти 
или събрания в поне една четвърт от държавите членки (член 3, параграф 1, буква б), 
финансирането следва да изисква по-голяма представителност.
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 90 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 95 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация.
Европейските политически партии 
могат да използват неоползотворени 
части от финансирането на ЕС,
предоставено за покриване на 
подлежащи на възстановяване разходи, 
в рамките на две финансови години след 
предоставянето му. Средства, 
неоползотворени след тези две 
финансови години, се събират в 
съответствие с финансовия регламент.

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 90 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 95 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация.
Европейските политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации могат да 
използват неоползотворени части от 
финансирането или безвъзмездните 
средства на ЕС, предоставени за 
покриване на подлежащи на 
възстановяване разходи, в рамките на 
две финансови години след 
предоставянето му. Средства, 
неоползотворени след тези две 
финансови години, се събират в 
съответствие с финансовия регламент.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейска политическа фондация 
прилага към заявлението своята 
годишна работна програма.

3. Европейска политическа фондация 
прилага към заявлението своята 
годишна работна програма и може да 
кандидатства за финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз 
само чрез европейската политическа 
партия, с която е официално и пряко 
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свързана.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 15 % се разпределят поравно, – 10 % се разпределят поравно,

Or. en

Обосновка

Партиите, представени в Европейския парламент, имат засилена представителност 
в сравнение с другите (вж. също изменение на член 12, параграф 1) и следователно би 
трябвало да се ползват с по-голямо финансиране.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 85 % се разпределят между 
европейските политически партии –
бенефициенти пропорционално на броя 
на избраните техни членове в 
Европейския парламент.

– 90 % се разпределят между 
европейските политически партии –
бенефициенти пропорционално на броя 
на избраните техни членове в 
Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

Партиите, представени в Европейския парламент, имат засилена представителност 
в сравнение с другите (вж. също изменение на член 12, параграф 1) и следователно би 
трябвало да се ползват с по-голямо финансиране.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансирането на европейските 
политически партии от общия бюджет 
на Европейския съюз и от каквито и да е 
други източници може да се използва за 
финансиране на кампании, провеждани 
от европейските политически партии 
във връзка с изборите за Европейски 
парламент, в които те участват съгласно 
изискването по член 3, параграф 1, 
буква г).

1. Финансирането на европейските 
политически партии от общия бюджет 
на Европейския съюз и от каквито и да е 
други източници може да се използва за 
финансиране на кампании, провеждани 
от европейските политически партии 
във връзка с изборите за Европейски 
парламент, в които те участват съгласно 
изискването по член 3, параграф 1, 
буква г). При ограниченията, 
определени в член 18, параграф 1, 
европейските политически партии 
могат да подпомагат отделни 
членове или отделни членуващи в тях 
партии и могат да допринасят за
разпространението на информация 
сред обществеността с оглед 
повишаване на осведомеността по 
важни въпроси на европейските 
политики. При това те трябва да 
спазват правилата за провеждане на 
предизборни кампании в съответните 
държави членки, по-конкретно 
правилата за партиите и 
кандидатите относно 
финансирането и ограничаването на 
разходите, свързани с избори.

В съответствие с член 8 от Акта за 
избирането на членове на 
Европейския парламент чрез преки 
всеобщи избори, финансирането и 
ограничаването на разходите на 
всички партии и кандидати за 
изборите за Европейски парламент се 
урежда във всяка държава членка от 
национални разпоредби.

Or. en
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Обосновка
Европейските политически партии страдат от правната несигурност по отношение 
на това, какво им се позволява да правят в предизборни кампании за Европейски 
парламент. Това ги възпрепятства при изпълняването на функцията, която им е 
възложена с член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 12, параграф 
2 от Хартата за основните права на Европейския съюз, а именно да „допринасят за 
...изразяването на волята на гражданите на Съюза“. 

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми.

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми, с изключение 
на случаите, в които въпросните 
референдуми се отнасят до въпроси, 
свързани с Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Това изменение отправя отново искане, което Парламентът отправи в своята 
резолюция от 6 април 2011 г. (параграф 11). Референдумите стават все по-
съществени елементи в демокрацията на участието в държавите членки. Всъщност 
няма причина европейските политически партии и фондации да бъдат изключени от 
този вид демократичен процес, доколкото обсъжданите въпроси са свързани с 
Европейския съюз. 

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните национални 3. Европейският парламент 
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органи в държавата членка, в която е 
седалището съответно на
европейските политически партии и на
европейските политически фондации, 
упражняват контрол съгласно член 
10, параграф 2 върху финансирането, 
получено от други източници извън 
бюджета на Европейския съюз и върху 
всички разходи. Този контрол се 
упражнява в сътрудничество с 
Европейския парламент и 
компетентните национални органи в 
други държави членки.

упражнява контрол върху 
финансирането, което европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации получават от 
други източници извън бюджета на 
Европейския съюз и върху всички
произтичащи от него разходи.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент следва да бъде основният контролен орган наред със 
Сметната палата, външен одитор и OLAF.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните органи и Европейският 
парламент правят практически 
договорености за обмен на информация
за европейските политически партии 
и европейските политически 
фондации.

За тази цел Европейският парламент
може да определя с националните 
органи практически договорености за 
обмен на информация.

Or. en

Обосновка

Европейският парламент следва да бъде основният контролен орган,  наред със 
Сметната палата , външен одитор и OLAF.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Развитието на европейските политически партии е изключително важно за активиране 
на обществения интерес по отношение на въпросите на ЕС. Изготвянето на пакет за 
реформа на европейските политически партии като средство за мобилизиране на 
демократичната енергия на отделните и организираните граждани не е лесна задача, 
което се дължи в голяма степен на системната сложност на ЕС. Но това може да бъде 
превърнато в предимство, ако бъде изяснена „учредителната мисия“ на европейските 
политически партии, както и начинът, по който информираният и принципен диалог 
относно тяхното политическо развитие може да улесни създаването на плуралистичен 
„демос“.

Докладчикът приветства решително създаването на специален и единен европейски 
правен статут на европейските политически партии и техните политически фондации 
съгласно правото на Съюза, по-специално от съображения за организационно 
сближаване. 
Реформите, предложени в доклада на генералния секретар от 2010 г., решенията на 
Бюрото от 13 декември 2011 г., докладът Giannako от 6 април 2011 г. относно оценката 
на прилагането на предходния Регламент 2004/2003, изменен през 2007 г., и новото 
предложение за регламент за европейските политически партии и техните политически 
фондации са резултат на изчерпателен анализ на текущата ситуация и предвиждат 
цялостен положителен отговор на въпросите, тревогите и забележките на европейските 
политически партии. В проектодоклада предложенията са насочени към единен начин 
на организиране на европейските политически партии. 

По отношение на критериите за признаване докладчикът предлага само националните 
или регионалните партии да имат право да учредят европейска партия. За създаването 
на европейски партии статутът на европейските партии отчита в еднаква степен 
избраните на европейско, на национално и на регионално равнище представители. 
Затова възможността за признаване на избраните на регионално равнище 
представители следва да бъде запазена и за целите на създаването на партии, но само в 
случая на регионите със законодателни правомощия, за които Европейският парламент 
е уведомен. За да бъде финансирана от Европейския парламент, дадена европейска 
политическа партия трябва да бъде представлявана в Европейския парламент най-малко 
от един член на Европейския парламент. Освен това следва да се отчитат критериите за 
пълно спазване на вътрешнопартийната демокрация и равенството между половете в 
състава и при учредяването на европейските политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации. Партия, която не отговаря на условието за 
вътрешнопартийна демокрация, не се взема предвид за изискването за 
представителство поне в седем държави членки.

Европейският парламент ще проверява ежегодно условията и критериите за 
регистрация на европейските политически партии и техните европейски политически 
фондации. Докладчикът счита, че тази проверка следва да се извършва ежегодно или 
след мотивирано и надлежно обосновано искане от всяко физическо или юридическо 
лице, както и че най-ефективната процедура би била тази на комисията по 
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конституционни въпроси на Европейския парламент. Тази комисия ще организира 
всяко изслушване, провеждано за тази цел, и ще предоставя становище на Европейския 
парламент в срок от два месеца от представяне на искането.


