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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията за регламент 
относно статута и финансирането на европейските политически партии и европейските 
политически фондации. Предложението включва някои значими предложения, които се 
съдържат в резолюцията на ЕП от април 2011 г. и така утвърждава възможността за 
пълно и работещо признаване на ролята на политическите партии в ЕС, както е 
предвидено в Договора от Лисабон (член 10 от Договора за ЕС) и в Хартата на 
основните права.

Новият статут на правен субект на европейските политически партии e един от 
основните въпроси, които представляват интерес за комисията по правни въпроси. 
Правосубектността съгласно законодателството на Съюза, както е представена в 
предложението, е определена като допълваща и „всеобща“ към вече наличната 
правосубектност съгласно националното право. Целта е да се избегнат двойните 
стандарти в държавите членки между нормите, които се прилагат по отношение на 
„националните“партии и други критерии, които се отнасят до европейските партии. 
Цели се също да бъде сведена до минимум съпротивата на държавите членки по 
отношение на предложението.

Всъщност преди да може да бъде регистрирана с цел получаване на правосубектност 
съгласно правото на Съюза, партията или фондацията трябва вече да бъде субект на 
правото (сдружение или друго) съгласно законодателството на държава членка и 
седалището ѝ да бъде там.

От гледна точка на компетентността на комисията по правни въпроси, правилата 
относно вътрешното управление също са изключително важни, тъй като те не само 
предвиждат съвременни общи критерии за отчетност и прозрачност, но и утвърждават 
пътя към разпростиране на положителния ефект и върху вътрешните правила и 
поведение на националните партии.

Предложението съдържа елементите, които трябва да бъдат разгледани в устава, за да 
се гарантира демократично вътрешно функциониране, като правата и задълженията, 
произтичащи от членството, работата на общото събрание, изборът и процесът по 
вземане на решения на всички други управляващи органи, В това отношение, разбира 
се, е много важна препратката към възможността за заличаване на дадена партия от 
регистъра поради незачитане на минималните правила за вътрешна демократичност.

Графикът на обсъждането на предложението в Европейския парламент е изключително 
важен за комисията по правни въпроси: с цел гарантиране на ефективно приемане на 
регламента, комисията по правни въпроси препоръчва своевременно приемане на 
позицията на Европейския парламент с оглед на подготовката на европейските избори 
през пролетта на 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по конституционни въпроси 
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да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Европейските политически 
партии и фондации следва да имат 
право да наемат персонала си в 
съответствие с член 2, буква в) от 
Условията за работа на другите 
служители на Европейския съюз 
общности при равни условия с 
политическите групи на Европейския 
парламент.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Европейските политически партии 
и свързаните с тях европейски 
политически фондации, които желаят да 
бъдат признати като такива на 
европейско равнище посредством 
европейски правен статут и да 
получават обществено финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз, 
следва да зачитат определени принципи 
и да изпълняват определени условия. 
По-специално е необходимо 
европейските политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации да зачитат 
принципите, на които се основава 
Европейският съюз, посочени в член 2 
от Договора за Европейския съюз и в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

(10) Европейските политически партии 
и свързаните с тях европейски 
политически фондации, които желаят да 
бъдат признати като такива на 
европейско равнище посредством 
европейски правен статут и да 
получават обществено финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз, 
следва да зачитат определени принципи 
и да изпълняват определени условия. 
По-специално е необходимо 
европейските политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации да зачитат 
принципите, на които се основава 
Европейският съюз, посочени в член 2 
от Договора за Европейския съюз и в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. С цел да се позволи 
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на нови формации да навлязат в 
политическото състезание и така да 
допринесат за активен демократичен 
живот в Европейския съюз, както и 
да се гарантира, че възможно най-
голям брой партийни съюзи ще 
попаднат в приложното поле на 
нормите относно прозрачността и 
надзора на настоящия регламент, 
прагът за регистриране на европейска 
политическа партия следва да бъде 
лесен за постигане за официално 
добре организираните 
транснационални политически съюзи, 
без предварително условие за изборни 
успехи.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да бъдат определени 
принципи и минимални изисквания за 
управлението и вътрешната организация 
на европейските политически партии, 
по-специално за да се осигури 
ангажираността и придържането им към 
високи стандарти за вътрешнопартийна 
демокрация. Също така в устава на една 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация 
следва да се съдържат редица основни 
административни и правни разпоредби.

(11) Следва да бъдат определени 
принципи и минимални изисквания за 
управлението и вътрешната организация 
на европейските политически партии, 
по-специално за да се осигури 
ангажираността и придържането им към 
високи стандарти за вътрешнопартийна 
демокрация, особено що се отнася до 
процедурите по подбора на кандидати 
и съставянето на изборни листи за 
изборите за Европейски парламент 
посредством съставните им партии 
членки. Също така в устава на една 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация 
следва да се съдържат редица основни 
административни и правни разпоредби.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правото на финансиране от общия
бюджет на Европейския съюз следва да 
се ограничи само за европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
които са признати като такива и са 
получили европейски правен статут. От 
особено значение е да се осигури, че 
условията за придобиване на статут на 
европейска политическа партия не са 
прекалени и на тях спокойно могат да 
отговорят сериозни и организирани 
транснационални съюзи на политически 
парти и/или физически лица. В същото 
време е необходимо да се установят 
пропорционални критерии за 
разпределянето на ограничените 
ресурси на бюджета на ЕС, които следва 
да отразяват реалната европейска 
амбиция на европейската политическа 
партия, както и истинска електорална 
подкрепа за нея. Най-точна информация 
за този критерий може да се намери в 
резултатите от изборите за Европейски 
парламент, в които според настоящия 
регламент европейските политически 
партии трябва да участват; изборните 
резултати предоставят точна индикация 
относно електоралната популярност на 
дадена европейска политическа партия. 
Този критерий следва да отразява 
задачата, която има Европейският 
парламент да представлява пряко 
гражданите на Съюза, отредена му с 
член 10, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз, както и целта на 
европейските политически партии да
участват в пълна степен в 
демократичния живот на Съюза и да се 
превърнат в активни участници в 
представителната демокрация в Европа, 
за да изразяват ефективно вижданията, 
мненията и политическата воля на 
гражданите на ЕС. Допускане до 
финансиране от общия бюджет на 

(12) Правото на финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз следва да 
се ограничи само за европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
които са признати като такива и са 
получили европейски правен статут. От 
особено значение е да се осигури, че
условията за придобиване на статут на 
европейска политическа партия не са 
прекалени и на тях спокойно могат да 
отговорят сериозни и организирани 
транснационални съюзи на политически 
парти и/или физически лица. В същото 
време е необходимо да се установят 
пропорционални критерии за 
разпределянето на ограничените 
ресурси на бюджета на ЕС, които следва 
да отразяват реалната европейска 
амбиция на европейската политическа 
партия, както и истинска електорална 
подкрепа за нея. Най-точна информация 
за този критерий може да се намери в 
резултатите от изборите за Европейски 
парламент, в които според настоящия 
регламент европейските политически 
партии трябва да участват; изборните 
резултати предоставят точна индикация 
относно електоралната популярност на 
дадена европейска политическа партия. 
Този критерий следва да отразява 
задачата, която има Европейският 
парламент да представлява пряко 
гражданите на Съюза, отредена му с 
член 10, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз, както и целта на 
европейските политически партии да 
участват в пълна степен в 
демократичния живот на Съюза и да се 
превърнат в активни участници в 
представителната демокрация в Европа, 
за да изразяват ефективно вижданията, 
мненията и политическата воля на 
гражданите на ЕС. Допускане до 
финансиране от общия бюджет на 
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Европейския съюз трябва следователно 
да се ограничи само до европейските 
политически партии, които са 
представени в Европейския парламент 
от най-малко един от техните членове, и 
до европейските политически фондации, 
които кандидатстват чрез европейска 
политическа партия, представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от своите членове.

Европейския съюз трябва следователно 
да се ограничи само до европейските 
политически партии, които са 
представени в Европейския парламент 
от най-малко един от техните членове 
или са достигнали минималното 
равнище на избирателна подкрепа в 
значителен брой държави членки в 
последните избори за Европейски 
парламент, и до европейските 
политически фондации, които 
кандидатстват чрез европейска 
политическа партия, представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от своите членове.

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) той или членуващите в него 
партии трябва да са представени в 
поне една четвърт от държавите членки 
от депутати в Европейския парламент 
или от депутати в националните 
парламенти, или от депутати в
регионалните парламенти или събрания, 
които имат законодателни 
правомощия и са били нотифицирани 
като такива на Европейския 
парламент, или

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) трябва да гарантира равно 
представителство на половете във 
вътрешните си органи и да насърчава 
равенството между половете при
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съставянето на избирателни листи.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) демократичният избор и 
демократично вземане на решения във 
всички останали органи на управление, 
като за всеки от тях бъдат определени 
неговите правомощия, отговорности и 
състав, и бъдат включени условията за 
назначаване и освобождаване на 
неговите членове и ясни и прозрачни 
критерии за избор на кандидати и избор 
на лицата, които заемат определени 
длъжности, чийто мандат трябва да бъде 
ограничен във времето, но може да бъде 
подновяван,

г) демократичният избор и 
демократично вземане на решения във 
всички останали органи на управление, 
като за всеки от тях бъдат определени 
неговите правомощия, отговорности и 
състав, и бъдат включени условията за 
назначаване и освобождаване на 
неговите членове и ясни и прозрачни 
критерии за избор на кандидати,
основан на демократична процедура, и 
избор на лицата, които заемат 
определени длъжности, чийто мандат 
трябва да бъде ограничен във времето, 
но може да бъде подновяван,

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) задължение за неговите партии 
членки да избират кандидати за 
изборите за Европейски парламент в 
открита демократична процедура, 
която позволява на всички партийни 
членове да вземат участие, активно и 
пасивно, в процедурата по избор и в 
решенията относно подреждането 
на кандидатите в избирателните 
листи,
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 9

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.

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

Изменение 10

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 европейска 
политическа партия и европейска 
политическа фондация в други държави 
членки се уреждат със съответното 
национално право на тези държави 
членки.

2. По въпроси, неуредени или частично 
уредени в настоящия регламент или 
съответните устави, статутът на 
европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация се 
урежда от правото на държавата 
членка, в която е тяхното седалище.
Дейностите, осъществявани от 
европейска политическа партия и 
европейска политическа фондация в 
други държави членки се уреждат със 
съответното национално право на тези 
държави членки.
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Изменение 11

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, освен в 
случаите, когато референдумите са 
посветени на въпроси, свързани с 
Европейския съюз.
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