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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно подобряване на организацията на изборите за Европейски парламент през 
2014 г.
(0000/2013(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 10 и 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид член 22, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид членове 11 и 39 от Хартата за основните права на Европейския 
съюз,

– като взе предвид член 10, параграф 2 от Акта за избирането на членове на 
Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към Решение на 
Съвета от 20 септември 1976 г., във вида, в който е изменен1,

– като взе предвид Директива 2013/1/EС за изменение на Директива 93/109/ЕО,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Подготовка за европейските избори през 2014 г.: подобряване на 
демократичността и ефикасността на тяхното провеждане“ (COM(2013)0126),

– като взе предвид препоръката на Комисията от 12 март 2013 г. относно подобряване 
на демократичността и ефикасността на провеждането на изборите за Европейски
парламент, адресати на която са държавите членки и европейските и националните 
политически партии (C(2013)1303),

– като взе предвид своята резолюция от 22 ноември 2007 г. относно изборите за 
Европейски парламент през 2014 г.2,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно състава на 
Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г.3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че беше договорено дните за избори да бъдат изтеглени напред на 
22–25 май 2014 г.;

                                               
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).
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0462.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0082.
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Б. като има предвид, че на равнище Съюз гражданите се представляват пряко в 
Европейския парламент;

В. като има предвид, че всеки гражданин има право да участва в демократичния живот 
на Съюза;

Г. като има предвид, че политическите партии на европейско равнище допринасят за 
формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на 
гражданите на Съюза;

Д. като има предвид, че основните европейски политически партии изглеждат готови 
да издигнат свои кандидати за председател на Комисията, в очакване, че тези 
кандидати ще играят водеща роля в парламентарната предизборна кампания, по-
специално като представят лично политическата си програма;

Е. като има предвид, че вътрешнопартийната демокрация и високите стандарти на 
откритост и почтеност от страна на политическите партии са важна основа за 
повишаване на общественото доверие в политическата система;

Ж. като има предвид, че разрешаването на настоящата криза в управлението в ЕС 
изисква по-пълна демократична законност на интеграционния процес;

З. като има предвид, че гражданите имат активно и пасивно право на глас в изборите 
за Европейски парламент, когато пребивават в държава членка, различна от тяхната 
собствена държава;

И. като има предвид, че избирателната активност може да се увеличи чрез оживена 
политическа кампания, в която политическите партии и техните кандидати се 
състезават за гласовете и местата въз основа на алтернативни програми, които 
отчитат европейското измерение на политиката;

Й. като има предвид, че многобройни проучвания на общественото мнение показват, 
че по-голямата част от хората са склонни да гласуват, ако са информирани по-добре 
за Европейския парламент, политическите партии, техните програми и кандидати;

К. като има предвид, че председателят на Европейската комисия се избира от 
Парламента по предложение на Европейския съвет, който трябва да отчете 
резултатите от изборите и трябва да е провел консултации с новоизбрания 
Парламент, преди да обяви номинацията или номинациите;

1. призовава държавите членки и политическите партии да гарантират, че имената на 
кандидатите, чиито кандидатури са издигнати на изборите за Европейски 
парламент, се публикуват най-малко шест седмици преди началото на гласуването, 
а именно в началото на април 2014 г.;

2. настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че имената и емблемите на
европейските политически партии се намират на бюлетината заедно със 
съответните им списъци на кандидатите;
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3. изисква от европейските политически партии да издигнат своите кандидати за
председател на Комисията в такъв срок преди изборите, който ще бъде достатъчен 
на кандидатите, за да могат да проведат значителна кампания;

4. насърчава държавите членки да разрешат политическите предавания на 
европейските политически партии;

5. настоява държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да се 
постигне ефективно прилагане на договорените мерки с цел оказване на помощ на 
гражданите, които желаят да гласуват или да се кандидатират в държави, различни 
от тяхната собствена държава;

6. настоява да не бъде публикуван никакъв изборен резултат в нито една държава
членка до 20.00 ч. централноевропейско време в неделя, 25 май 2014 г.;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския 
съвет, на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите 
членки, както и на европейските политически партии.


